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RESUMO 
 
 

SALA, R. V. Influência das concentrações de AGNE na qualidade oocitária e 
produção in vitro de embriões de vacas Holandesas no início da lactação. 
[Influence of NEFA concentrations on oocyte quality and in vitro embryo production in 
Holstein cows in early lactation]. 2013. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 

O presente estudo avaliou a influência das concentrações de ácidos graxos não 

esterificados (AGNE – Alto vs. Baixo) no dia 44±3 pós-parto, e dos dias pós-parto 

nas concentrações de metabólitos (β-hidroxibutirato e glicose) e na qualidade 

oocitária e produção in vitro de embriões de vacas Holandesas no início da lactação 

(até 90 dias pós-parto). O experimento foi realizado na Fazenda Santa Rita 

(Agrindus S/A) localizada no município de Descalvado – SP. A partir da data do 

parto foram selecionadas 30 vacas Holandesas para serem aspiradas a cada 14 

dias em cinco diferentes momentos no início da lactação (30±3, 44±3, 58±3, 72±3 e 

86±3 dias pós-parto). No momento da aspiração folicular (OPU), foram realizadas as 

colheitas de sangue para dosagem dos metabólitos, a avaliação do escore de 

condição corporal (ECC) e a contagem dos folículos visualizados. Os procedimentos 

de produção in vitro de embriões (maturação, fertilização e cultivo) foram realizados 

no laboratório da Bioembryo, localizado no município de Bauru – SP. A análise 

estatística foi realizada pelo procedimento GLM do SAS. Não se observou efeito de 

tratamento (Alto AGNE = 0,45 vs. Baixo AGNE = 0,52 mmol/L; P=0,20) e de tempo 

(30±3 = 0,54; 44±3 = 0,43; 58±3 = 0,43; 72±3 = 0,52 e 86±3 = 0,51 mmol/L; P=0,11) 

para as concentrações de β-hidroxibutirato. Para as concentrações de glicose não 

se verificou efeito do tratamento (Alto AGNE = 61,1 vs. Baixo AGNE = 63,6 mg/dL; 

P=0,26). No entanto, observou-se efeito de tempo para as concentrações de glicose 

(30±3 = 60,1; 44±3 = 63,0; 58±3 = 63,5; 72±3 = 62,1 e 86±3 = 63,0 mg/dL; P=0,03). 

O tratamento (Alto vs. Baixo AGNE) não influenciou a quantidade de folículos 

recrutados (P=0,36), oócitos totais recuperados (P=0,28) e oócitos viáveis (P=0,25). 

Assim como o tempo não alterou a quantidade de folículos recrutados (P=0,87), 

oócitos totais recuperados (P=0,42) e oócitos viáveis (P=0,44). A quantidade de 

oócitos grau I não foi influenciada pelo tratamento (Alto vs. Baixo AGNE; P=0,14). 



 

 

Porém, os dias pós-parto reduziram a sua quantidade (P=0,05). A quantidade de 

oócitos clivados por vaca aspirada (P=0,45) e a taxa de clivagem (P=0,95) não 

apresentaram diferenças estatísticas conforme as concentrações de AGNE (Alto vs. 

Baixo) no dia 44 pós-parto. Os dias pós-parto também não alteraram a quantidade 

de oócitos clivados por vaca aspirada (P=0,31) e a taxa de clivagem (P=0,80). Para 

a produção in vitro de embriões, a quantidade de blastocisto por vaca aspirada 

conforme as concentrações de AGNE (Alto = 0,4 vs. Baixo = 1,2; P=0,37) e os dias 

pós-parto (30±3 = 0,4; 44±3 = 0,7; 58±3 = 0,8; 72±3 = 0,9 e 86±3 = 1,2; P=0,39) não 

apresentaram diferenças estatísticas. Assim como, a taxa de blastocisto para os 

animais dos grupos (Alto AGNE = 6,2% vs. Baixo AGNE = 11,6%; P=0,51) e para os 

diferentes momentos pós-parto (30±3 = 4,8%; 44±3 = 8,9%; 58±3 = 10,7%; 72±3 = 

10,0% e 86±3 = 12,8%; P=0,41). Conclui-se que a maior concentração de AGNE no 

dia 44 pós-parto em vacas Holandesas não influenciou as concentrações de β-

hidroxibutirato e de glicose, assim como a qualidade e a produção in vitro de 

embriões. No entanto, o aumento dos dias pós-parto incrementou as concentrações 

de glicose e reduziu a quantidade de oócitos grau I de vacas holandesas submetidas 

à OPU/PIV até 90 dias após o parto.  

 

Palavras-chave:  Balanço energético negativo. OPU/PIV. Taxa de blastocisto. Perfil 

metabólico.  



 

 

ABSTRACT 
 

SALA, R. V. Influence of NEFA concentrations on oocyte quality and in vitro 
embryo production in Holstein cows during early lactation. [Influência das 
concentrações de AGNE na qualidade oocitária e produção in vitro de embriões de 
vacas Holandesas no início da lactação]. 2013. 87 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
 

The present study evaluated the influence of the days postpartum and the 

concentrations of non-esterified fatty acids (NEFA - High vs. Low) on concentrations 

of metabolites (β-hydroxybutyrate and glucose), oocyte quality and in vitro embryo 

production of Holstein cows during early lactation (90 days postpartum). The 

experiment was carried out in a commercial dairy farm (Santa Rita - Agrindus S/A), 

located at Descalvado - SP. At the calving moment, 30 Holstein cows were selected 

to be submitted to ovum pick-up (OPU) procedures each 14 days, in 5 different 

moments during the early lactation (30 ± 3, 44 ± 3, 58 ± 3, 72 ± 3 and 86 ± 3 days 

postpartum). Previously to the OPU session blood samples were collected for 

metabolite assay, body condition score (BCS) was recorded and the number of 

follicles able to be aspirated was also registered. The High and Low concentration of 

NEFA were stablished with the samples of day 44 ± 3 postpartum. The laboratory 

procedures for in vitro embryo production (in vitro maturation, fertilization and culture) 

were performed in the same laboratory (Bioembryo, Bauru – SP). Statistical analysis 

was performed by the GLM procedure of SAS. No effect was observed for different 

NEFA concentrations (High NEFA = 0.45 vs. Low NEFA = 0.52 mmol / L, P = 0.20), 

nor for days postpartum (30±3 = 0.54; 44±3 = 0.43; 58±3 = 0.43; 72±3 = 0.52 e 86±3 

= 0.51 mmol/L; P=0.11) on β-hydroxybutyrate concentrations. Considering glucose 

concentrations there was no treatment effect (High NEFA = 61.1 vs. Low NEFA = 

63.6 mg / dL, P = 0.26). However, the glucose concentrations were influenced by 

days postpartum (30±3 = 60.1; 44±3 = 63.0; 58±3 = 63.5; 72±3 = 62.1 e 86±3 = 63.0 

mg/dL; P=0.03). Treatment (High vs. Low NEFA) did not impact the number of 

recruited follicles (P = 0.36), total oocytes recovered (P = 0.28) and viable oocytes (P 

= .25). As well as, time did not alter the amount of recruited follicles (P = 0.87), total 

oocytes recovered (P = 0.42) and viable oocytes (P = .44). The amount of grade I 

oocytes was not influenced by treatment (High NEFA vs. Low NEFA, P = 0.14). 



 

 

However, days postpartum reduced the quantity of grade I oocytes (P = 0.05). Also, 

no treatment effect (High and Low NEFA) was observed for number of cleaved 

oocytes per OPU session (P = 0.45) and cleavage rate (P = 0.95). In the same way, 

days postpartum had no influence in the amount of cleaved oocytes per OPU session 

(P = 0.31) and cleavage rate (P = 0.80). In addition, for the in vitro embryo 

production, the NEFA concentrations (High NEFA = 0.4 vs. Low NEFA = 1.2, P = 

0.37) and days postpartum (30±3 = 0.4; 44±3 = 0.7; 58±3 = 0.8; 72±3 = 0.9 e 86±3 = 

1.2; P=0.39) did not affect the number of blastocysts per OPU session. Also, the 

blastocyst rate was not influenced by treatment (High NEFA = 6.2% vs. Low NEFA = 

11.6%, P = 0.51) and days postpartum (30±3 = 4.8%; 44±3 = 8.9%; 58±3 = 10.7%; 

72±3 = 10.0% e 86±3 = 12.8%; P=0.41). It was concluded that high concentration of 

NEFA on day 44 postpartum in Holstein cows did not alter the concentrations of β-

hydroxybutyrate and glucose, as well as, the oocyte quality and in vitro embryo 

production. However, the increase in days postpartum elevated the glucose 

concentrations and decreased the number of grade I oocytes of Holstein cows 

submitted to OPU and in vitro embryo production up to 90 days postpartum. 

 

Keywords:  Negative energy balance. Ovum pick-up. Blastocyst rate. Metabolic 

profile. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, com produção anual de 

32 bilhões de litros (ANUALPEC, 2012). Nos últimos nove anos o país obteve um 

incremento de quase 28% na produção de leite/vaca/ano (ANUALPEC, 2012). 

Porém, o país apresenta uma baixa produtividade por vaca, com produção média de 

1.485 litros por lactação (ANUALPEC, 2012). A produtividade por vaca no Brasil é 

quase sete vezes inferior a dos EUA e três vezes menor que a produtividade dos 

rebanhos argentinos (EMBRAPA, 2011).  

Ainda, considerando que o consumo populacional nacional foi de 149 

litros/per capta/ano (DBO, 2011) e o Brasil exportou 250.000 t de equivalente em 

leite em 2011, houve a necessidade de importação de 1.000.000 t de leite para 

atender a demanda nacional (BRASIL, 2012). O resultado foi o déficit de US$ 463,4 

milhões na balança comercial de lácteos no ano em questão (BRASIL, 2012). 

Em todo o mundo, os rebanhos vêm apresentando aumento na produção de 

leite por vaca, decorrente da melhora das técnicas de manejo e da seleção genética 

(WASHBURN et al., 2002). Durante décadas, pesquisadores descreveram 

decréscimo na eficiência reprodutiva decorrente do aumento da produção de leite, 

porém, na década de 90 esse declínio tornou-se alarmante (LUCY, 2001; 

WASHBURN et al., 2002).  Esta baixa eficiência reprodutiva foi relacionada às 

alterações metabólicas ocasionadas pela alta produção de leite interferindo na 

fisiologia reprodutiva (LEROY et al., 2005; WILTBANK et al., 2006).  

No período inicial da lactação, caracterizado como sendo os primeiros 90 dias 

após o parto, ocorrem grandes mudanças na demanda de nutrientes necessários 

para a produção de leite, principalmente por glicose, ácidos graxos e proteína 

(LEROY et al., 2008a). Essas mudanças ocorrem principalmente nas primeiras 

semanas de lactação, estando à vaca neste momento incapaz de suprir a 

necessidade energética com o aumento da ingestão de matéria seca, acarretando 

no balanço energético negativo (BEN; BUTLER, 2003; LLEWELLYN et al., 2007). 

Estudos evidenciaram que as mudanças fisiológicas relacionadas às 

alterações do perfil metabólico e do aumento do metabolismo hepático, afetam as 

concentrações circulantes de estradiol (E2) no proestro e de progesterona (P4) no 
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diestro, comprometendo a qualidade dos oócitos (LEROY et al., 2008b), do embrião 

(SARTORI et al., 2002; WILTBANK et al., 2006) e do ambiente uterino após a 

ovulação (LEROY et al., 2008c). 

Além da influência do metabolismo hepático nas concentrações de hormônios 

esteróides que regulam a eficiência reprodutiva (WILTBANK et al., 2006), as 

alterações metabólicas do pós-parto, ocasionadas pelo BEN, podem interferir no 

funcionamento do eixo hipotálamico-hipofisário-ovariano (BUTLER, 2003). A 

duração e a severidade do BEN agravam a redução das concentrações circulantes 

de insulina, glicose e IGF-1, e incrementam as concentrações de AGNE e BHB, 

aumentando o intervalo entre o parto e a primeira ovulação (BUTLER; SMITH, 

1989). Além disso, o efeito direto das concentrações sanguíneas de AGNE, BHB e 

glicose podem comprometer a qualidade e a competência oocitária em vacas 

Holandesas (LEROY et al., 2008b).  

Apesar da causa não ser sempre estabelecida, é bem descrito que o status 

nutricional e a saúde metabólica inadequada influenciam negativamente a 

reprodução em vacas leiteiras (BISINOTTO et al., 2012). As concentrações 

plasmáticas de AGNE estão positivamente correlacionadas ao grau de deficiência 

energética e podem potencialmente enviar sinais referentes ao status nutricional aos 

centros neurais (WALTERS et al., 2002). Além disto, produtos do metabolismo de 

gordura podem ser prejudiciais para a competência de oócitos e subsequente 

desenvolvimento do embrião. A saúde metabólica prejudicada muitas vezes leva à 

imunossupressão e ocorrência de doenças que reduzem a fertilidade (BISINOTTO et 

al., 2012). 

O conhecimento do mecanismo de ação das alterações metabólicas pós-

parto na qualidade e competência oocitária em vacas leiteiras permite a busca de 

estratégias de manejo e nutrição com o intuito de amenizar os prejuízos 

reprodutivos. Portanto, a realização de estudos que ajudem a compreender como as 

alterações metabólicas comprometem a qualidade oocitária e a produção de 

embrião em diferentes momentos pós-parto são necessários. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 CICLO ESTRAL EM BOS TAURUS 

 

 

O ciclo estral é definido como o intervalo entre dois comportamentos de estro 

consecutivos e sua duração normal é de 18-24 dias (FORDE et al., 2011). O 

intervalo médio entre estros em animais Bos taurus é de 21 dias, no entanto vacas 

Holandesas de alta produção possuem um maior intervalo, sendo em média de 23 

dias (SARTORI et al., 2010). Segundo Adams et al. (2008), vacas com duas ondas 

foliculares tendem a apresentar duração menor do ciclo estral (média de 19 dias) e 

vacas com três ondas foliculares duração maior do ciclo estral (média de 22 dias). 

Em um estudo foi observado duração do ciclo estral para novilhas e vacas em 

lactação Holandesas de 22,0 ± 0,4 e 22,9 ± 0,7 dias, respectivamente (SARTORI et 

al., 2004).  

O ciclo estral pode ser dividido em duas fases distintas: fase luteal (14 – 18 

dias) e a fase folicular (4 – 6 dias). A fase luteal é alusiva ao período após a 

ovulação onde ocorre a formação do corpo lúteo (CL) e o aumento gradativo da 

progesterona (P4) plasmática (podendo também ser designado de metaestro e 

diestro). Já a fase folicular compreende o período após a luteólise, onde as 

concentrações plasmáticas de P4 diminuem para níveis basais e o hormônio em 

maior concentração circulante é o 17ß-estradiol, terminando esta fase com a 

ovulação (podendo também ser designada de pró-estro e estro; PETER et al., 2009; 

FORDER et al., 2011).  

Nos bovinos o crescimento dos folículos nos ovários e caracterizado por ondas 

de desenvolvimento folicular, denominados de ondas foliculares (ADAMS et al., 

2008; WILTBANK et al., 2011). As ondas foliculares são um processo continuo de 

crescimento e regressão dos folículos ovarianos, este processo ocorre durante todas 

as etapas da vida de uma fêmea: anterior à puberdade, durante a gestação e no 

pós-parto (WILTBANK; GÜMEN; SARTORI, 2002). Durante o ciclo estral ocorre 

normalmente o desenvolvimento de duas ou três ondas de crescimento folicular, 

podendo ocorrer uma, quatro ou cinco ondas foliculares em alguns casos 

(BARUSELLI; GIMENES; SALES, 2007; SARTORI et al., 2010). 
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O início da onda de crescimento folicular consiste na emergência simultânea de 

um grupo de folículos com diâmetro de aproximadamente 2 a 5 mm (GINTHER et 

al., 2003; SARTORI et al., 2010), a emergência da onda folicular, também 

denominada recrutamento folicular, ocorre simultaneamente ao aumento transitório 

do hormônio folículo-estimulante (FSH; GINTHER et al., 1996a). A quantidade de 

folículos recrutados está associada às concentrações circulantes de insulina e do 

fator de crescimento semelhante à insulina - 1 (IGF – 1; WEBB et al., 2004). Após a 

emergência folicular os folículos recrutados apresentam um crescimento até 

aproximadamente o terceiro dia, a partir deste momento apenas o folículo dominante 

(FD) continua o seu desenvolvimento e os demais folículos (folículos subordinados, 

FS) sofrem regressão (LUCY et al., 1992; GINTHER et al., 2001), este evento é 

denominado desvio ou divergência folicular (GINTHER et al., 1996b). 

Durante o processo de divergência folicular os hormônios gonadotróficos 

sofrem alterações de extrema importância para o estabelecimento da dominância 

folicular, é observada uma diminuição nas concentrações circulantes de FSH, 

ocasionados por fatores ovarianos (em especial o estradiol e a inibina) que causam 

“feedback” negativo na hipófise (ADAMS et al., 2008; WILTBANK et al., 2011) e 

adicionalmente alguns estudos reportam o aumento da expressão de receptores de 

hormônio luteinizante (rLH) nas células da granulosa e uma maior responsividade ao 

hormônio luteinizante (LH) pelo FD neste momento (revisado por WILTBANK et al., 

2011). Além disso, mudanças intrafoliculares no sistema IGF vêm sendo relatados 

com importante papel no folículo que se tornará dominante por aumentar a 

capacidade de resposta às gonadotrofinas. Beg et al. (2001) demonstraram que o 

maior folículo (futuro folículo dominante) apresenta aumento da quantidade de IGF-1 

livre e reduzidas concentrações de proteínas de ligação do fator de crescimento 

semelhante à insulina (IGFBP) em comparação com o segundo maior folículo (FS). 

No momento da divergência folicular, animais Bos taurus apresentam diâmetro 

folicular médio entre 8,5 a 9,0 mm (GINTHER et al., 1996b; BASTOS et al., 2010) 

enquanto animais Bos indicus apresentam folículo dominante com diâmetro médio 

entre 6,0 a 7,0 mm (GIMENES et al., 2008; BASTOS et al., 2010). No entanto, o 

período entre a emergência e a divergência folicular é semelhante entre Bos taurus 

e Bos indicus (BASTOS et al., 2010).  

Após a divergência folicular, apenas o FD continua a crescer, principalmente 

em resposta a pulsatilidade do LH (importante no crescimento final e maturação do 



 22

FD) que é estimulado através do “feedback” positivo no hipotálamo pelo estradiol 

(E2) produzido pelo próprio folículo (FORDE et al., 2011). Porém, durante a fase 

luteiníca (concentrações elevadas de progesterona) o E2 produzido pelo FD não 

consegue induzir uma frequência e/ou amplitude necessárias para ocasionar um 

pico de LH, a manifestação de estro e a ovulação (STOCK; FORTUNE, 1993), assim 

o FD entra em atresia cessando a produção de E2 e inibina, desbloqueando o 

“feedback” negativo hipofisário ao FSH e permitindo o inicio de uma nova onda 

folicular (GINTHER et al., 2003).  

No entanto, após o processo de luteolíse e redução das concentrações de 

progesterona circulante, o FD presente neste momento nos ovários, consegue 

através do E2 produzido, estimular um “feedback” positivo no hipotálamo 

aumentando a síntese e liberação do GnRH que aumentará a frequência dos pulsos 

de LH (FORDE et al., 2011).  A liberação do pico pré-ovulatório de LH é um 

importante sinalizador para a retomada do processo de meiose do oócito que estava 

em metáfase I para II, além de induzir a ovulação do FD (LINDSEY et al., 2002). 

Após o pico de GnRH/LH a ovulação ocorre em média entre 24 a 32 horas 

(WILTBANK; GÜMEN; SARTORI, 2002; SOUZA et al., 2009) ocasionando a 

liberação do oócito e a ação do LH nas células da granulosa e da teca do folículo 

ovulado, transformando-as em células luteínicas que dará origem ao CL 

(NISWENDER et al., 2000; FORDE et al., 2011). As células da teca daram origem as 

células luteinícas pequenas e as células da granulosa as células luteinícas grandes, 

no entanto, com o desenvolvimento do CL as células luteinícas pequenas podem se 

transformar em células luteinícas grandes (HANSEL; DOWD, 1986). 

 O CL é uma glândula transitória que permanece funcional por 17 a 19 dias em 

vacas com ciclo estral normal e não prenhez (SAVIO et al., 1990; SARTORI et al., 

2004), a principal função do CL é produzir progesterona, hormônio necessário para 

um controle adequado do ciclo estral e responsável pelo estabelecimento e 

manutenção da gestação (KAWAGUCHI et al., 2013 in press)1. O CL é composto por 

células luteais grandes e pequenas, tecido vascular, células do sistema imunológico 

e da matriz extracelular (FARIN et al., 1986).  

O primeiro evento associado com a formação do CL é a mudança da produção 

de E2 para a produção de P4 pelas células luteais (GIOMETTI et al., 2009). Após o 
                                                
1 KAWAGUCHI, S.; BOWOLAKSONO, A.; YOSHIOBA, S.; SAKUMOTO, R.; OKUDA, K. Luteoprotective 
mechanisms of prostaglandin F2α stimulated hormone in the bovine corpus luteum. The Journal of 
Reproduction and Development. 2013. (In press) 
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pico pré-ovulatório de LH as concentrações circulantes de E2 diminuem 50% nas 

primeiras 5 horas e voltam a concentrações basais 9 horas após (CHENAULT et al., 

1974). Essa inibição da esteroidogênese ocorre de forma coordenada, através da 

diminuição na expressão das enzimas P450 side chain cleavage (P450scc), 3-beta-

hidroxiesteróide-desidrogenase (3β-HSD) e P450 aromatase (P450arom) nas células 

da granulosa e da citocromo 450 17-alpha-hidroxilase (P450c17) e da 3β-HSD nas 

células da teca ate 18 horas após o pico pré-ovulatório de LH (VOSS; FORTUNE, 

1993a,b). Diminuindo assim, as concentrações de androstenediona, testosterona e 

estradiol no fluido folicular (KOMAR et al., 2001). 

A capacidade esteroidogênica da célula luteal não é a única responsável pelas 

concentrações de progesterona circulantes, sendo estas influenciadas pela 

quantidade de tecido esteroidogênico e pelo fluxo sanguíneo que existe no CL. 

Segundo Vasconcelos et al. (2001) vacas leiteiras que ovularam folículos maiores 

resultaram na formação subsequente de um maior CL com maiores concentrações 

séricas de progesterona, possivelmente devido ao aumento das células luteais 

secretoras. 

O controlo da angiogênese é crucial para o desenvolvimento e manutenção do 

CL e para a produção de P4 (FARIN et al., 1986). Há evidências de que fatores de 

crescimento estejam envolvidos nesses processos. O estabelecimento de uma nova 

vascularização durante o desenvolvimento precoce do CL envolve a interação dos 

sistemas dos fatores de crescimento do endotélio vascular (VEGFs) e dos fatores de 

crescimento fibroblásticos (FGFs; BERISHA et al., 2000). Injeções intraluteais de 

anticorpos específicos contra o VEGF e FGF durante o metaestro reduziu o volume 

do CL e as concentrações plasmáticas de P4 de vacas Holandesas (KAMADA et al., 

2004; YAMASHITA et al., 2008). 

Todos os componentes do sistema VEGF são encontrados durante o 

desenvolvimento do corpo lúteo bovino (BERISHA et al., 2000). Estudos com imuno-

histoquímica demonstraram que o VEGF é localizado nas células luteínicas grandes 

e pequenas em bovinos (ROBINSON et al., 2007). Enquanto a proteína VEGF é 

predominantemente encontrada nas células luteínicas, os seus receptores (VEGFR-

1 e VEGFR-2) são encontrados nas células endoteliais, indicando que o VEGF deve 

agir na quimiotaxia das células endoteliais para a formação de novos vasos 

sanguíneos (SCHAMS; BERISHA, 2004). Além disso, este fator promove também a 

permeabilidade vascular no corpo lúteo bovino (ROBINSON et al., 2007). 
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A expressão gênica dos FGFs já foi confirmada no corpo lúteo bovino 

(BERISHA; SCHAMS, 2005). A presença do FGF-2 (também conhecido como FGF 

básico ou bFGF) no corpo lúteo bovino foi verificada por Van Wezel et al. (1995) por 

meio de imuno-histoquímica. No corpo lúteo, ele é localizado em maior quantidade 

nas células endoteliais na fase inicial do desenvolvimento luteínico, e 

exclusivamente nas células luteínicas na fase intermediária de desenvolvimento 

(SCHAMS et al., 1994).  

As angiopoietinas (ANPT-1 e ANPT-2) e seus receptores tirosina quinase (Tie1 

e Tie2) têm um importante papel na modulação da angiogênese no corpo lúteo 

(GOEDE et al., 1998). A angiopoietina-1 é necessária para manter e estabilizar os 

vasos sanguíneos (YANCOPOULOS et al., 2000). No entanto, os vasos estáveis são 

inadequados para a ativação da angiogênese. Um aumento na proporção 

angiopoietina-2/angiopoietina-1 desestabiliza a estrutura vascular e na presença de 

fator angiogênico, como o VEGF, reverte tecido endotelial para um estado mais 

plástico e permite a formação da rede vascular (YANCOPOULOS et al., 2000). 

Portanto, o equilíbrio no sistema angiopoietina é susceptível de desempenhar um 

papel importante no desenvolvimento do CL e na produção de P4. 

Durante os dias 15 a 19 do ciclo estral, na ausência de um embrião viável 

ocorre um importante aumento da secreção endometrial de PGF2α, iniciando assim 

a luteólise (BINELLI et al., 2001; TANIKAWA et al., 2005). A regressão luteínica 

ocorre de duas formas sendo observado de imediato a luteólise funcional com a 

diminuição da P4 para concentrações basais dentro de 24 horas e a luteólise 

estrutural com a involução do tecido luteínico dentro de alguns dias (NISWENDER et 

al., 2000; DIAZ et al., 2002; SALES et al., 2007). Contudo, quando estabelecida a 

prenhez, a prostaglandina E1 desempenha importante função, prevenindo a 

conversão de PGE2 em PGF2α, mantendo o corpo lúteo e evitando a queda de P4 

(WEEMS et al., 2010). No reconhecimento materno da gestação em bovinos a 

principal proteína responsável por sinalizar para o organismo a presença do 

concepto é o interferon tau (INFτ), o concepto deve se alongar de uma forma 

esférica para uma tubular e, então, adquirir a forma de filamento para produzir o INF
τ
 

(SPENCER; OTT; BAZER, 1998). Esta citocina, produzida pelo concepto, age no 

endométrio inibindo o mecanismo luteolítico, por meio da ligação e da ativação dos 

seus receptores endometriais (KALUZ et al., 1996), prevenindo a síntese dos 

receptores de ocitocina (OT) e E2, e a consequente produção da PGF
2α 

luteolítica 
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(BAZER; SPENCER; OTT, 1997). Este efeito antiluteolítico do INF
τ 

resulta na 

manutenção do corpo lúteo e na continuidade da secreção de P4, essenciais para a 

manutenção do ambiente uterino requerido para a manutenção inicial da gestação 

(SPENCER et al., 2004).  

A luteólise é desencadeada pelo aumento da amplitude dos pulsos de PGF2α. 

Inicialmente, observam-se picos (2-3) de secreção que elevam a concentração 

plasmática de PGFM a valores >100-125 pg/mL. Subsequentemente, observa-se 

grande aumento da magnitude do pulso, e a PGFM alcança valores em torno de 550 

pg/ml (GINTHER; SHREATA; BEG, 2010). Nesse momento, o fluxo sanguíneo 

ovariano e a síntese de P4, que já se encontram em declínio, apresentam súbita 

elevação por duas horas e voltam a declinar progressivamente até a P4 alcançar 

valores menores que 0,5 ng/mL. Durante o período de declínio continuam 

acontecendo picos de secreção de PGF2α, contudo a amplitude deles diminui 

progressivamente. Os pulsos sequenciais acontecem a cada 9-12 horas, duram, em 

média, quatro horas, e o processo todo tem duração aproximada de 30 h 

(MIYAMOTO et al., 2005; GINTHER et al., 2007, 2010; GINTHER; SHREATA; BEG, 

2010). 

A PGF2α estimula a secreção de OT pelo CL e a OT, por sua vez, estimula a 

secreção de PGF2α no útero. Esses dois hormônios compreendem um mecanismo 

de “feedback” positivo que atua entre o útero e o CL para reforçar a regressão luteal, 

iniciando a partir do dia 15 do ciclo estral, devido à expressão dos receptores 

endometriais de ocitocina (ROBINSON et al., 2001). Contudo, existem evidências de 

que, no início da fase lútea, a OT pode ser um importante fator luteotrópico 

(SHIRASUNA et al., 2007). 

A expressão de mRNA para receptor de OT (OTR) no útero apresenta-se 

aumentada durante os dias 17 a 20 do ciclo estral (REKAWIECKI et al., 2010). O 

estradiol desempenha papel importante neste processo através dos estímulos 

endometriais, que aumentam a expressão de receptores para OT e estimulando a 

pulsatilidade de OT hipotalâmica (McCRACKEN; CUSTER; LAMSA, 1999). No CL 

existe a expressão de dois diferentes receptores de E2 (ERα e ERβ) estes 

receptores apresentam níveis altos de expressão durante toda a fase lútea, no 

entanto durante a luteólise ocorre uma queda na expressão do ERα, podendo este 

estar envolvido na luteólise estrutural (SHIBAYA et al., 2007).  
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A produção de PGF2α endometrial é consequência da ligação da OT com seus 

receptores específicos no útero, que ativa a fosfolipase C e a liberação de inositol 

fosfatase (IP) e diacilglicerol (DAG), fazendo com que ocorra uma mobilização 

intracelular de Ca2+, ocasionando o aumento da secreção de PGF2α (DURAS et al., 

2005). 

A ligação da PGF2α a seus receptores na membrana das células luteais 

esteroidogênicas estimula a atividade da proteína quinase C, que interrompe a 

produção de P4 de diversas maneiras: diminuindo a captação e o transporte de 

colesterol para o citoplasma e para a mitocôndria, promovendo retroalimentação 

negativa dos receptores de LH e, possivelmente, aumentando a expressão e a 

ativação das proteínas envolvidas nos processos de apoptose (revisado por 

BERTAN et al., 2006). 

 

 

2.2 FISIOLOGIA E CICLICIDADE NO PÓS-PARTO 

 

 

No final da gestação as concentrações circulantes de E2 e P4 apresentam-se 

altas, suprimindo a liberação de gonadotrofinas pela hipófise, ocorrendo à última 

emergência da onda folicular 21,6 ± 2,4 dias antes do parto (GINTHER et al., 

1996a). Após o parto as concentrações circulantes dos hormônios esteroides 

diminuem rapidamente a níveis basais, possibilitando a síntese e a liberação do FSH 

pela hipófise na primeira semana após o parto (BEAM; BUTLER, 1997), 

proporcionando assim, um intervalo médio do parto ate a emergência da primeira 

onda folicular de 4,0 ± 0,9 dias (variando de 2 a 7 dias; GINHER et al., 1996a). 

Porém, para a ovulação do folículo dominante é necessário o re-estabelecimento e 

secreção pulsátil de LH na hipófise anterior e produção de estradiol do FD (BUTLER, 

2003).   

O folículo dominante da primeira onda folicular pós-parto possui três possíveis 

destinos, a ovulação, a atresia ou se tornar um folículo grande anovular (como um 

cisto folicular) dependendo das alterações fisiológicas (BUTLER, 2003; WILTBANK 

et al., 2011;). Para o FD ser capaz de produzir E2 suficiente e estimular um pico de 

LH e ovular, existe a necessidade de um pulso de LH por hora (CROWE, 2008). Em 

vacas leiteiras lactantes os principais fatores que afetam esta retomada da 
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pulsatilidade de LH incluem o escore de condição corporal (ECC) ao parto, o balanço 

energético negativo (ocasionados pela produção de leite e diminuição de ingestão 

de matéria seca), época do ano, paridade e doenças (BEAM; BUTLER, 1997; 

OPSOMER et al., 2000; WATHES et al., 2007). 

A extensão do anestro pós-parto é afetada por vários fatores, tais como 

problemas de saúde e equilíbrio energético (SANTOS; RUTIGLIANO; SÁ FILHO, 

2009), e pode variar de 18 a 24 dias até 60 a 90 dias. As vacas leiteiras estabuladas 

e alimentadas no cocho têm a retomada da ciclicidade em média 33,3 ± 2,1 dias 

após o parto (WILTBANK et al., 2006). A prevalência de vacas anovulares até 65 

dias pós-parto é em média de 24,1% em rebanhos leiteiros americanos podendo 

variar de 18,6 a 41,2% entre os rebanhos (SANTOS; RUTIGLIANO; SÁ FILHO, 

2009), esta grande variação pode ser atribuída a diferenças na qualidade, 

composição e disponibilidade de alimentos (WALSH; WILLIAMS; EVANS, 2011).  

O atraso para a primeira ovulação pós-parto foi influenciado pela paridade, 

vacas primíparas apresentaram maior intervalo parto primeira ovulação (31,8 ± 8,3 

dias) do que as vacas multíparas (17,3 ± 6,3 dias) (TANAKA et al., 2008). Esse 

maior atraso para vacas primíparas podem estar relacionado a um maior BEN 

ocasionado pela demanda energética para o crescimento, bem como para a 

lactação quando comparada a vacas multíparas (LUCY, 2001). As concentrações de 

insulina, IGF1 e GH no período pós-parto influência a retomada mais precoce da 

ciclicidade em vacas leiteiras (DISKIN; MURPHY; SREENAN, 2006). 

O retorno tardio da atividade cíclica pós-parto em vacas leiteiras normalmente 

resulta em um menor desempenho reprodutivo do rebanho, ocasionadas pela baixa 

taxa de serviço, reduzida taxa de concepção e aumento do risco da perda 

gestacional (SANTOS; RUTIGLIANO; SÁ FILHO, 2009). 

Segundo revisado por Crowe (2008) os dois principais problemas para o 

estabelecimento do ciclo estral normal são o prolongado intervalo parto primeira 

ovulação e a fase luteal prolongada. No caso do prolongado intervalo parto primeira 

ovulação as principais causas são a perda de ECC aguda até 60 dias pós-parto, 

cetose clinica, doenças clinicas, corrimento vaginal anormal e partos distocicos 

(OPSOMER et al., 2000). Na fase luteal prolongada ocasionada por um ambiente 

uterino anormal que interrompe a produção de prostaglandina, os principais fatores 

de risco são metrite, corrimento vaginal anormal, retenção de placenta, paridade e o 

re-estabelecimento da ciclicidade mais precoce (OPSOMER et al., 2000). 
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2.3 BALANÇO ENERGETICO NO PRÉ E PÓS-PARTO 

 

 

Durante a fase final da gestação, as necessidades nutricionais do animal 

aumentam, devido a um maior aporte de nutrientes para o útero gravídico e a 

diminuição da ingestão de matéria seca (LEROY et al., 2008a). Após o parto, ocorre 

um drástico aumento na demanda de glicose, ácidos graxos e proteína para a 

síntese do leite (WATHES et al., 2007). Essas mudanças fisiológicas ocasionam um 

período prolongado de balanço energético negativo (BEN) durante ao qual o 

consumo de energia é inferior às exigências energéticas (BUTLER, 2003). 

O BEN geralmente inicia alguns dias antes da parição, à medida que a 

ingestão de matéria seca diminui, e torna-se visível e aparente durante o início da 

lactação, através da perda do escore de condição corporal (BUTLER, 2000). Durante 

este período, ocorre grande mobilização das reservas corporais de tecido adiposo 

aumentando as concentrações de ácidos graxos não esterificados (AGNE) na 

corrente sanguínea (CHILLIARD; BOCQUIER; DOREAU, 1998; ADEWYUI; GRUYS; 

VAN EEDENBURG, 2005). No fígado os AGNE são oxidados em dióxido de carbono 

para fornecer energia para o animal, poupando a glicose preferencialmente utilizada 

pela glândula mamária para a produção de lactose (WATHES et al., 2007; LEROY et 

al., 2008a). No entanto, quando a produção de AGNE supera a capacidade hepática 

de oxidá-los, ocorre a formação de corpos cetônicos que também podem ser 

utilizados como fonte alternativa de energia pelo animal, dentre os quais se destaca 

o β-hidroxibutirato (BHB; SMITH et al., 1997).  

Nos ruminantes a capacidade hepática de oxidação e relativamente baixa, 

assim o excesso de AGNE na circulação das vacas no pós-parto pode ser 

esterificado em triglicerídeos que são armazenados no fígado, podendo gerar a 

esteatose hepática (DRACKLEY, 1999). O acumulo de triglicerídeos no parênquima 

hepático reduz a capacidade do fígado em detoxicar amônia em ureia (STRANG et 

al., 1998), resultando na diminuição da capacidade de gliconeogênese hepática a 

partir do propionato, o principal precursor de glicose em ruminantes (OVERTON; 

DRACKLEY; OTTEMANN-ABBAMONTE, 1999).  
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Praticamente nenhuma glicose escapa a fermentação ruminal, assim os 

ruminantes têm alta dependência da gliconeogênese no fígado para a produção de 

glicose. O hormônio do crescimento (GH) é um hormônio chave para a produção de 

glicose, pois estimulam as enzimas gliconeogênicas (KNAPP et al., 1992). Durante o 

pós-parto de vacas Holandesas as concentrações de GH no sangue estão 

aumentadas, mas as concentrações de glicose estão baixas (hipoglicemia), 

ocasionadas pelo alto consumo de glicose pela glândula mamária para produção de 

leite (LEROY et al., 2008a; LUCY et al., 2009). As altas concentrações de GH no 

pós-parto induz a um estado de insulinorresistente, preservando a glicose para a 

síntese de lactose mamária (HAYIRLI, 2006). As baixas concentrações sanguíneas 

de glicose resultam em baixas concentrações de insulina no sangue (LUCY, 2001). 

Esta hipoinsulinemia atua como um potente ativador da lipólise (LEROY et al., 

2008a), juntamente com o GH que antagoniza a atividade antilipolítica da adenosina 

e estimula a atividade lipolítica das catecolaminas (HOUSEKNECHT; BAUMAN, 

1997; LANNA; BAUMAN, 1999). 

Durante o período de BEN as concentrações de GH no sangue estão 

aumentadas, mas as concentrações de IGF1 apresentam-se baixas ocasionadas 

pela baixa expressão do receptor de GH 1A (GHR 1A) no fígado, esse estado 

refratário do fígado ao GH representa o desacoplamento do eixo somatotrópico 

(LUCY et al., 2009). O IGF1 é produzido no fígado e controla a secreção do GH no 

hipotálamo/hipófise através de “feedback” negativo (LE ROITH et al., 2001). Além de 

atuar no “feedback” negativo do GH o IGF1 controla o crescimento e a função de 

células e tecidos em todo o corpo, através de um mecanismo endócrino (JONES; 

CLEMMONS, 1995). 

Para que ocorra o reacoplamento do eixo somatotrópico, o incremento nas 

concentrações de insulina é fundamental, através dos seus efeitos positivos na 

expressão do GHR 1A no fígado. Esses dados foram demonstrados por Butler et al. 

(2003) que observaram aumento na expressão de RNAm para GHR e IGF1 no 

fígado e elevação das concentrações circulantes de IGF1 quando infundiu-se 

insulina em vacas Holandesas pós-parto. Existe uma relação fisiológica entre a 

glicose e a insulina (a glicose estimula a secreção de insulina), sendo assim, a 

glicose também pode apresentar um importante papel no reacoplamento do eixo 

somatotrópico (LUCY, 2007). 
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As mudanças metabólicas sanguíneas e a síntese de hormônios ligados ao 

metabolismo são utilizadas para avaliar a relação entre a nutrição e a reprodução 

(HESS et al., 2005). A maioria dos estudos concentra-se em avaliar os efeitos do 

BEN sobre os hormônios do eixo hipotálamo-hipótese-ovários, sendo menos 

estudados os possíveis efeitos diretos dos metabólicos, tais como as concentrações 

baixas de glicose e elevadas de BHB e AGNE (LEROY et al., 2008b). Leroy et al. 

(2004) verificaram que a constituição do fluido folicular de vacas de alta produção 

está diretamente associada às mudanças bioquímicas séricas durante o BEN. Desta 

forma, o aumento de BHB e AGNE séricos durante o BEN pode interferir 

negativamente na qualidade do oócito, induzindo apoptose e necrose das células da 

granulosa (LEROY et al., 2005). Sendo assim, o efeito da alta concentração de BHB 

e AGNE na qualidade do oócito pode ser um dos fatores pelos quais o BEN exerce 

efeito negativo na fertilidade de vacas durante o período pós-parto inicial (LEROY et 

al., 2008b). 

Outro hormônio metabólico importante na reprodução é a insulina, responsável 

por estimular o transporte da glicose para dentro das células por proteínas (GLUT) 

presentes na membrana plasmática. Dessa forma, semelhante à glicose, a insulina 

tem papel importante no metabolismo energético celular (LAWRENCE; MCKERN; 

WARD, 2007). Além disso, a insulina apresenta efeitos anticetogênicos que podem 

interferir positivamente na eficiência reprodutiva durante o BEN. A insulina reduz a 

produção de AGNE pelo fígado, estimula a lipogênese, inibe a lipólise, aumenta a 

utilização de corpos cetônicos em tecidos periféricos e diminui tanto a 

disponibilidade de substrato como a atividade de enzimas hepáticas responsáveis 

pela cetogênese (BROCKMAN; LAARVELD, 1986).  

A associação entre a baixa fertilidade de vacas de leite durante o BEN no pós-

parto e as concentrações de insulina e IGF-1 já foi evidenciada (BEAM; BUTLER, 

1998). Gong et al. (2002a) observaram que maiores concentrações de insulina no 

período pós-parto inicial antecipam a primeira ovulação em vacas de leite de alta 

produção. Nesse estudo, duas dietas isoenergéticas foram formuladas para 

estimular ou diminuir as concentrações plasmáticas de insulina em vacas de alto ou 

baixo mérito genético. O intervalo parto/primeira ovulação e a retomada dos ciclos 

estrais normais no pós-parto foram maiores nas vacas de alta produção, atribuído a 

baixas concentrações de insulina circulante nessa categoria animal. Além disso, não 

foram observadas diferenças nas concentrações plasmáticas basais de 



 31

gonadotrofinas e nos padrões de desenvolvimento folicular ovariano. Vacas 

alimentadas com dietas ricas em amido apresentam alta concentração plasmática de 

insulina, essa elevada concentração de insulina até o início da ciclicidade pós-parto 

incrementou as taxa de prenhez de vacas até 120 dias em lactação 

(GARNSWORTHY et al., 2009). Um grande número de estudos in vitro demonstra 

que a secreção das células da granulosa e da teca são dependentes da ação da 

insulina (GUTIERREZ; CAMPBELL; WEBB, 1997; LUCY, 2000; SPICER; 

CHAMBERLAIN; MACIEL, 2002; ARMSTRONG; GONG; WEBB, 2003). A insulina 

exerce um papel importante no fornecimento de energia para as células e seu 

desequilíbrio pode interferir direta ou indiretamente na qualidade do oócito. 

 Os fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs) são produzidos 

principalmente no fígado e o GH é o principal regulador da expressão do gene e 

secreção de IGF-1 hepático (ETHERTON; BAUMAN, 1998). Os IGFs são essenciais 

para desencadear e manter o crescimento folicular, pois participam de mecanismos 

reguladores das células foliculares e formação do corpo lúteo. Ainda, atuam 

sinergicamente com o FSH e LH regulando a proliferação e diferenciação das 

células da granulosa e da teca (ARMSTRONG et al., 2002). Na esteroidogênese o 

IGF-1 também tem papel importante agindo sinergicamente com o FSH, 

aumentando a atividade da aromatase P450 (ECHTERNKAMP et al., 1994). 

 Semelhante à insulina, existe uma relação entre as mudanças na 

concentração de IGFs, induzidas por fatores nutricionais, e a atividade ovariana 

(WEBB et al., 2004). Em vacas de leite, a baixa ingestão de matéria seca próxima ao 

parto está associada à redução da concentração de IGF-1, por diminuir a expressão 

de receptores de GH no fígado (KOBAYASHI et al., 2002). Vários estudos 

descrevem os efeitos da concentração circulante dos IGFs na reprodução, podendo 

ser positivos ou negativos (KIRBY et al., 1993; ARMSTRONG; GONG; WEBB, 2003; 

LEON et al., 2004; LEROY et al., 2008a).  

Desta maneira as concentrações de insulina, de glicose e de IGF-1 no pós-

parto possuem um papel importante no desenvolvimento do corpo lúteo e folículos, 

na involução uterina e no desenvolvimento do concepto de vacas Holandesas em 

lactação (LUCY, 2008). 
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2.4 ASPIRAÇÃO FOLICULAR E PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 

 

 

A expressão produção in vitro de embriões (PIVE) é usada para designar um 

conjunto de procedimentos realizados em laboratório, incluindo etapas de 

maturação, fertilização e cultivo, pelos quais oócitos imaturos são utilizados para a 

produção de embriões (VIANA et al., 2010). 

 A PIVE foi desenvolvida como uma alternativa para a produção de embriões in 

vivo por superovulação (SOV, BOUSQUET et al., 1999). Em 1982, Brackett et al.  

relataram o nascimento do primeiro bezerro por esta técnica e em 1988 Pieterse et 

al. adaptaram a partir da técnica usada em humanos a aspiração folicular 

transvaginal guiada por ultrassonografia que posteriormente foi denominada “Ovum 

pick-up” (OPU; PIETERSE et al., 1991). Desde então estas técnicas veem sendo 

utilizadas e atualmente são consideradas técnicas consolidadas. Estima-se que mais 

de 200.000 bezerros tenham nascido a partir da associação destas duas técnicas 

em todo o mundo até 2005 e números como 50 bezerros a partir de uma única 

doadora são obtidos sem extremas dificuldades, embora com uma grande variação 

entre as doadoras (VAN WAGTENDONK-DE LEEUW, 2006).  

 Até o final da década de 90, a PIVE no Brasil era uma atividade basicamente 

restrita a laboratórios de pesquisa e, portanto, sem expressão comercial. Por ser um 

processo tecnicamente complexo e com elevado custo de implantação, estimava-se 

que a produção de embriões em laboratório seria utilizada de forma restrita, 

ocupando apenas nichos específicos de mercado. Entretanto, em um período de 

apenas cinco anos o país tornou-se o maior produtor mundial e referência no uso de 

PIVE em bovinos (VIANA et al., 2010).  

Historicamente, duas abordagens principais têm sido utilizadas para 

aperfeiçoar a recuperação do complexo cúmulus-oócito (CCO), objetivando estudar 

os fatores físico/mecânicos envolvidos e consequentes aprimoramentos nos 

equipamentos utilizados para aspiração e estudar o controle dos fatores 

relacionados ao desenvolvimento e maturação intra-ovarianos de folículos e oócitos 

(BOLS et al., 1997). A primeira abordagem foi a mais explorada e levou ao 

desenvolvimento ou adaptação de uma gama de opções em sistemas de aspiração 

folicular. Entretanto, considerando-se os índices atualmente obtidos nas etapas de 

laboratório, o sucesso da produção in vitro de embriões está diretamente relacionado 
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ao número e qualidade dos CCO que são destinados ao cultivo (VIANA; BOLS, 

2005). 

A reserva de oócitos é estabelecida durante a vida fetal, sendo gradualmente 

mobilizada durante a vida reprodutiva (VAN DEN HURK; ZHAO, 2005). Parece haver 

uma relação entre tamanho da reserva de folículos primordiais e a proporção de 

folículos que iniciam seu desenvolvimento (HIRSHFIELD, 1994). Desta forma, o 

número de folículos em fase antral observado durante o ciclo estral pode refletir, pelo 

menos em parte, a reserva de folículos primordiais presente (GÜLEKLI et al., 1999). 

Variações significativas no número de folículos em desenvolvimento nos ovários são 

relatadas entre indivíduos e entre raças (BONI et al., 1997), e a reserva ovariana 

poderia ser a chave para explicar diferenças nos resultados de SOV e PIVE obtidos 

em determinados grupos genéticos. Entretanto, diferentes fatores podem interferir no 

número de folículos recrutados, como balanço energético, perfil metabólico, 

condição corporal e condições ambientais (VIANA; BOLS, 2005). 

A quantidade média de folículos recrutados no início da onda folicular em Bos 

taurus é de 22,1 ± 1,3 (GIMENES, 2010), esta população folicular esta associada às 

concentrações circulantes de insulina e IGF1 (SARTORI et al., 2010). Segundo 

Pontes et al. (2010) em um estudo de campo com 1138 aspirações foliculares em 

animais da raça Holandesa a média de oócitos totais recuperados foi de 11,4 ± 3,9 e 

de oócitos viáveis foi de 8,0 ± 2,7. A categoria animal pode influenciar no número de 

folículos recrutados, oócitos totais recuperados e oócitos viáveis em vacas leiteiras. 

Resultados observados por Rizos et al. (2005) demonstraram um maior número de 

folículos visualizados (10,4 vs 7,8), oócitos totais recuperados (4,7 vs 2,8) e oócitos 

viáveis (3,0 vs 1,8) para novilhas Holandesas quando comparado a vacas no início 

do pós-parto. Entretanto, Ferreira et al. (2011) não observaram diferenças na 

quantidade de oócitos totais (12,5 vs 10,9) e oócitos viáveis (8,4 vs 8,0) comparando 

novilhas Holandesas e vacas no início da lactação durante o período de inverno, 

mas no período de verão as novilhas apresentaram maior número de oócitos totais 

(11,8 vs 6,3) e oócitos viáveis (9,4 vs 4,3). Recentemente estudos que aspiraram 

vacas Holandesas no início da lactação reportaram uma média de 10,4 a 13,8 

folículos visualizados, 3,5 a 13,8 oócitos totais recuperados e 1,8 a 6,6 oócitos 

viáveis (RIZOS et al., 2008; GANDRA, 2012; MATOBA et al., 2012). 

 A taxa de recuperação de oócitos por OPU pode sofrer grande variação, 

podendo ser influenciada pela qualidade da visualização dos folículos (BOLS et al., 
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2004), pelo tipo e diâmetro da agulha, nível de vácuo da aspiração (BOLS et al., 

1996, 1997) e pela experiência do técnico (SCOTT et al., 1994). As taxas de 

recuperação oscilam entre 32,0% a 96,4% em Bos taurus (ROTH et al., 2001; BILBY 

et al., 2006; FOULADI-NASHTA et al., 2007; RIZOS et al., 2008). 

O sucesso da OPU-PIVE está estritamente relacionado à competência dos 

oócitos para a produção de embriões in vitro (GALLI et al., 2001). Desta forma, a 

competência oocitária pode ser caracterizada por alguns eventos chave, dentre eles: 

o reinicio da meiose, a ativação da clivagem após a fertilização, o desenvolvimento a 

estágio de blastocisto, a indução de prenhez, a capacidade de leva-la a termo e o 

desenvolvimento saudável a termo (SIRARD et al., 2006). Porém, o critério 

frequentemente utilizado pela maioria dos laboratórios é o desenvolvimento a 

blastocisto, uma vez que oócitos incompetentes são bloqueados na transição 

materno-zigótica, que ocorre no estágio de 8 células em bovinos, devido à 

incapacidade de ativar o genoma embrionário (SIRARD et al., 2006).  

As taxas de blastocistos podem variar conforme a categoria animal (RIZOS et 

al., 2005; FERREIRA et al., 2011) e a estação do ano (AL-KATANI; PAULA-LOPES; 

HANSEN, 2002; FERREIRA et al., 2011). A produção de blastocisto in vitro pode 

variar entre 3,0 a 28,9% em animais Bos taurus (BOLS et al., 1998; RIZOS et al., 

2005; BILBY et al., 2006; FOULADI-NASHTA et al., 2007; RIZOS et al., 2008; 

GIMENES, 2010; PONTES et al., 2010; FERREIRA et al., 2011; RATTO et al., 2011; 

SALES, 2011; GANDRA, 2012; MATOBA et al., 2012). 

Com relação ao intervalo de OPUs alguns estudos em bovinos mostram 

melhores resultados quando os animais são aspirados com menores intervalos 

(duas vezes por semana) para a quantidade e/ou qualidade dos oócitos (GALLI et al. 

2001; MERTON et al., 2003; VIANA et al., 2004). No entanto, alguns estudos não 

demonstram diferenças na qualidade e quantidade de oócitos quando comparada 

aspirações uma ou duas vezes por semana (PETIYM et al., 2003; RAMOS et al., 

2010). 

Em um estudo realizado em búfalos com aspirações realizadas duas vezes por 

semana, Sà Filho et al. (2009) observaram uma redução no número de folículos 

visualizados e de oócitos recuperados das cinco primeiras sessões para as últimas 

cinco sessões de OPU. Estes autores acreditam que o curto intervalo entre as 

aspirações podem ter causado alterações funcionais e morfológicas nos ovários que 

prejudicaram as aspirações. Quanto maior o número de folículos visualizados para 
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aspiração maior o risco de lesão dos ovários podendo reduzir o número de folículos 

e de oócitos recuperados por aspiração folicular (VIANA et al., 2003). 
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3 HIPÓTESE 

 

 

1) Vacas Holandesas com maiores concentrações de ácidos graxos não 

esterificados (Alto AGNE) apresentam maior concentração sanguínea de BHB, 

menor concentração sanguínea de glicose, menor número de folículos visualizados, 

de oócitos totais e de oócitos viáveis recuperados após a aspiração folicular (OPU). 

Além disso, apresentam comprometimento na qualidade oocitária e na produção in 

vitro de embriões quando comparadas as vacas com Baixo AGNE (Figura 1).  

2) Ainda, ocorre diminuição das concentrações sanguíneas de AGNE e BHB e 

aumento da glicose, bem como melhora da qualidade oocitária e da produção in vitro 

de embriões conforme o aumento dos dias pós-parto em vacas Holandesas. 

 
Figura 1 – Modelo hipotético da influência da concentração de AGNE 44 dias pós-parto, nos 

parâmetros metabólicos qualidade e competência oocitária em vacas Holandesas no 
início da lactação (até 90 dias pós-parto) 
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4 OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade e competência 

oocitárias de vacas Holandesas no início da lactação (até 90 dias após o parto) 

conforme as concentrações de AGNE 44 dias após o parto. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Avaliar: 

 As concentrações sanguíneas de AGNE, BHB e glicose, 

 O número de folículos visualizados, 

 O número de oócitos totais e viáveis recuperados por OPU,  

 A qualidade dos oócitos (grau I, II e III), 

 O número de oócitos clivados e de blastocisto/vaca 

 A taxa de clivagem e de blastocistos. 
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5  MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

5.1 LOCAL E ANIMAIS DO EXPERIMENTO 

 

 

O experimento foi realizado de julho a setembro de 2011 na Fazenda Santa 

Rita (Agrindus/SA), localizada no município de Descalvado - SP. Durante o período 

experimental o rebanho possuía cerca de 1.400 vacas em lactação com produção 

diária de 48.000 litros de leite (média diária de 34,3 litros por vaca). No presente 

estudo foram utilizadas 30 vacas Holandesas, preto e branco (HPB) em lactação 

(primíparas n = 9, secundíparas n = 10 e pluríparas n = 11). As vacas foram 

ordenhadas três vezes ao dia em intervalos de 8h e alimentadas com dieta 

balanceada para atender ou exceder os requisitos mínimos nutricionais para bovinos 

leiteiros (NRC, 2001).  Os animais permaneceram alocados em galpões (free-stall) 

com água ad libitum e camas com areia, às quais possuíam livre acesso. O escore 

de condição corporal (ECC) foi avaliado no momento das aspirações foliculares em 

intervalo de 14 dias, utilizando o sistema de 5 pontos: 1 = magra a 5 = obesa 

(FERGUSON; GALLIGAN; THOMSEN, 1994). Todos os procedimentos foram 

aprovados pela Comissão de Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

 

 

5.2  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

As vacas foram selecionadas conforme a data do parto. Foram utilizados no 

experimento, 14 animais que pariram durante a semana do dia 20/06 a 26/06/11 e 

16 animais que pariram na semana do dia 04/07 a 10/07/11. As aspirações 

foliculares foram realizadas a cada 14 dias, em momento aleatório do ciclo estral, 

começando quando os animais apresentavam intervalo de 30 ± 3 dias em lactação. 

Todas as vacas passaram por cinco sessões de OPU, realizadas nos dias 30±3; 

44±3; 58±3; 72±3 e 86±3 após o parto (Figura 2). 
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Figura 2 – Desenho experimental das aspirações foliculares realizadas nas vacas Holandesas em 
diferentes momentos pós-parto 

 
 

 Os grupos experimentais foram estabelecidos de acordo com as 

concentrações plasmáticas de ácidos graxos não esterificados (AGNE) no dia 44 

pós-parto, como descrito por Chapinal et al. (2012) e Matoba et al. (2012). 

Estabeleceram-se os grupos Alto AGNE (> 0,498 mmol/L; n=13) e Baixo AGNE (< 

0,498 mmol/L; n=13). Quatro animais foram excluídos do experimento por 

apresentarem problemas de saúde durante o período experimental (1 vaca com 

endometrite, 1 vaca com aderência do ovário direito e 2 vacas com problemas 

graves de locomotor). 

 

 

5.3 ASPIRAÇÃO FOLICULAR GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA 

 

 

Todas as aspirações foliculares foram realizadas pelo mesmo técnico. No dia 

da aspiração folicular, as doadoras foram contidas em brete apropriado. Após a 

contenção, realizou-se a remoção manual de fezes da ampola retal, higienização 

com água da região posterior dos animais, utilização de álcool 70% na vulva e 

secagem com papel toalha. Com o animal contido e higienizado, procedeu-se a 

anestesia epidural, realizada no espaço entre a última vértebra sacral e primeira 

coccígea, utilizando volume de 3 a 5 mL de lidocaína a 2% sem vasoconstritor 

(Lidovet, Bravet). Em seguida, a probe microconvexa com frequência 5,0 MHz (D-
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500, Aloka) foi introduzida até o fundo de saco da vagina com o auxílio de uma guia 

de aspiração folicular (Guia de aspiração folicular, WTA, Brasil). Previamente às 

aspirações para PIVE, os ovários foram examinados por ultrassonografia para 

contagem e classificação dos folículos em três categorias: pequenos (2-5 mm), 

médios (6-10 mm) e grandes (>10 mm). 

As punções foliculares foram realizadas por linha de aspiração de teflon de 

1,7 mm de diâmetro e 80 cm de comprimento (Linha de aspiração, WTA, Cravinhos, 

SP, Brasil), acoplada a uma agulha descartável 20 gauge (WTA, Cravinhos, SP, 

Brasil) e inserido em uma guia de aspiração folicular. Todo o sistema de aspiração 

foi submetido à pressão negativa entre 10 a 15 mL de água/ minuto (60 a 70 mmHg) 

produzida por uma bomba de vácuo com aquecedor de tubo de 50 mL (WTA, 

Cravinhos, SP, Brasil). Todos os folículos visíveis ( 2 mm) foram puncionados e 

seus conteúdos direcionados para tubo plástico de 50 mL (TPP, Trasadingen, Suíça) 

que previamente continha 10 mL de meio Dulbecco’s Modified Phosphate Buffered 

Saline (DMPBS®, Nutricell Nutrientes Celulares, Campinas, SP, Brasil) e 125 UI de 

heparina sódica/mL (Liquemine®, Roche, São Paulo, SP, Brasil) a temperatura entre 

35 e 36ºC. O tubo contendo o material aspirado foi conduzido ao laboratório de 

campo e o seu conteúdo foi vertido em filtro para coleta de oócitos com malha de 80 

μm (WTA, Cravinhos, SP, Brasil). O conteúdo do filtro foi lavado com DMPBS até 

obtenção de um líquido translúcido com o sedimento contendo os oócitos 

recuperados. Após a filtragem, o conteúdo presente no filtro foi transferido para 

placas de cultivo celular de 100 x 20 mm (TPP) contendo DMPBS para busca, 

avaliação e seleção dos complexos cúmulus-oócitos (CCOs) sob estereomicroscópio 

(Olympus, SZ40, Washington, EUA).  

Os critérios considerados para a avaliação dos CCOs foram o aspecto do 

citoplasma quanto à cor, homogeneidade e integridade, bem como a presença, o 

número de camadas e o grau de compactação das células do cumulus (LEIBFRIED; 

FIRST, 1979). Os CCOs classificados como grau I, grau II e grau III com três ou 

mais camadas intactas de células do cumulus foram considerados viáveis, enquanto 

os demais (desnudo, atresico e degenerado) foram classificados como grau IV. 

Todos os CCOs obtidos por animal foram quantificados e utilizados para o cálculo 

das estruturas totais.  

Os CCOs selecionados foram colocados em uma gota de meio em placa 35 x 

10 mm, classificados e, posteriormente, acondicionados em criotubos plásticos de 2 
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mL (Corning, Corning, NY, EUA) contendo 400 uL de meio de maturação in vitro 

(MIV), o qual era composto de Tissue Culture Medium 199 (TCM 199) com sais de 

Earle, L-glutamina e 2,2g/L de bicarbonato de sódio (referência 11.150-059, 

Invitrogen, Rockville, MD, EUA) acrescido de 10% de soro de vaca em cio (SVC), 20 

μg/mL de FSH (Pluset®, Hertape Calier, Barcelona, Espanha), 49,4 μg/mL de 

Piruvato (0,45 mM), 100 UI/mL penicilina e 0,1 mg/mL de estreptomicina cobertos 

com 200 uL de óleo mineral (Sigma, St Louis, MO, EUA) e gaseificados com mistura 

primária de 5% de CO2, 5% de O2 e balanço em N2. A gaseificação foi realizada com 

pressão ajustada para 5-10 psi para injeção da mistura gasosa por meio de 

mangueira de silicone acoplada a filtro 0,22 µm e agulha 21G. Em seguida, os 

criotubos com os CCOs foram mantidos em temperatura de 38°C durante o 

transporte em incubadora portátil (MINITUBE®) ao laboratório Bioembryo (Bauru, 

SP). Em seguida, os criotubos foram colocados com tampa semi-aberta em 

incubadora (Forma Scientific®, Mod. 3130, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

EUA) a 38,5°C com 5% de CO2 em ar
 
e umidade saturada. Contudo, vale ressaltar 

que a MIV iniciou-se a partir da alocação dos CCOs nos criotubos. 

 

 

5.4 PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 

 

 

Todos os procedimentos para a produção in vitro de embriões foram 

realizados no laboratório da Bioembryo no município de Bauru – SP. Os complexos 

cúmulus-oócitos foram submetidos à MIV por 22 a 24 horas. Após a maturação, os 

CCOs selecionados foram fertilizados com espermatozoides sexados (fêmeas) 

descongelados (palheta de 0,25 mL) de um único touro. Em todas as FIV foram 

utilizadas palhetas da mesma partida de sêmen (Alta Ross Sex, touro da raça 

Holandesa, partida 10SEP10). O sêmen foi descongelado em banho-maria a 37°C 

por 30 segundos e colocado em tubo de 2 mL (Axygen, Union City, CA, EUA) sob 

camadas de soluções com diferentes gradientes de Percoll (45% e 90%, 400 μL 

cada; Nutricell). Para a separação dos espermatozoides viáveis, o tubo foi 

centrifugado por 5 minutos a 10.000 rpm, removido o sobrenadante e o sedimento 

ressuspendido em 400 μL de meio Fert-TALP e submetido a outra centrifugação por 

3 minutos a 10.000 rpm. Após esta última centrifugação, o sedimento foi 
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ressuspendido em 100 μL de meio Fert-TALP acrescido de heparina (10 UI/mL; 

Sigma). Antes e após o processamento por gradiente de Percoll, foram realizadas 

avaliações da motilidade espermática e vigor. A fecundação in vitro foi realizada em 

gotas de 100 μL de meio Fert-TALP acrescido de 10 UI/mL de heparina, cobertas 

com óleo mineral (Sigma; GORDON, 2004), com concentração espermática ajustada 

para 2 x 106 
espermatozoides/mL por um período aproximado de 18-20 horas. 

Os possíveis zigotos foram cocultivados em células do cumulus autólogas 

(desnudamento parcial por meio de pipetagens) em meio SOFaaci acrescido de 5% 

de SFB (HOLM et al., 1999) em gotas de 50μL cobertas com óleo mineral (Sigma). A 

avaliação da taxa de clivagem e a renovação de 50% do meio (feeding) foram 

realizadas 72 horas pós-fecundação (D3). A taxa de produção de blastocistos foi 

avaliada 168 horas pós-fecundação (D7). Todas as etapas foram realizadas em 

estufa incubadora, nas mesmas condições da maturação in vitro. Foram utilizados 

grupos de 15 a 30 oócitos por gotas de fecundação e cultivo.  

 

 

5.5 COLHEITA DE SANGUE E ANALISE METABÓLICA  

 

 

As colheitas de sangue foram realizadas concomitantes às aspirações 

foliculares (intervalos de 14 dias; 30, 44, 58, 72 e 86 dias pós-parto) para avaliação 

metabólica. As amostras de sangue foram colhidas da artéria ou veia coccígea em 

tubos de vácuo de 10 ml (Vacutainer), sendo realizadas sempre após a ordenha. 

Durante as colheitas, o sangue foi mantido em caixa de isopor com gelo e, então, 

conduzido ao laboratório. O plasma foi separado por centrifugação (3000 rpm, 

Centrífuga Excelsa Baby, Fanem, Brasil) durante 15 minutos. O plasma separado 

foi acondicionado em tubos (Tubos Eppendorf 3810X standard, Eppendorf, 

Alemanha) com identificação e em seguida, armazenados em freezer a -20ºC até 

posterior análise.  

Na avaliação metabólica, foram analisadas as concentrações de glicose, BHB 

e AGNE. As análises laboratoriais dos metabólitos plasmáticos foram realizadas por 

meio de kits comerciais, que utilizam o método enzimático colorimétrico de ponto 

final (glicose e β-hidroxibutirato) que foram analisados em aparelho automático para 

bioquímica sanguínea (sistema de bioquímica sanguínea SBA-200, CELM). As 
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análises de ácidos graxos não esterificados foram realizadas em aparelho leitor de 

microplacas (ELISA). As análises foram realizadas no LPBL-VNP-FMVZ-USP. 

Os resultados de glicose foram expressos em mg/dL e os  resultados de β-

hidroxibutirato e ácidos graxos não esterificados foram expressos em mmol/L. 

 

 

5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os grupos experimentais foram estabelecidos de acordo com as 

concentrações plasmáticas de ácidos graxos não esterificados (AGNE) no dia 44 

pós-parto. Após a análise bioquímica das amostras de plasma, os valores de AGNE 

deste momento foram dispostos em ordem crescente, de forma que a mediana 

servisse para dividir as vacas em dois grupos: Alto AGNE ou Baixo AGNE. Assim, as 

vacas pertencentes a cada um dos dois grupos no dia 44 pós-parto se mantiveram 

no mesmo grupo em todos os outros momentos da aspiração folicular (30, 58, 72 e 

86 DEL).  

A estatística descritiva dos dados, representada pelas médias aritméticas de 

cada tratamento e os coeficientes de variação (CV), foi obtida pelo procedimento 

Means do programa SAS versão 9.2 (SAS/STAT, SAS Institute Inc., Cary, NC). As 

variáveis respostas foram avaliadas como medidas repetidas no tempo, referentes 

aos momentos de aspiração folicular (tempo) de acordo com cada tratamento (NEFA 

alto e NEFA baixo), utilizando-se o comando Repeated gerado pelo procedimento 

GLM do SAS. Quando a premissa de esfericidade não foi respeitada (P<0,05), as 

probabilidades de tempo (P tempo) e das interações dos tratamentos com o tempo 

(P trat*tempo) foram corrigidas pelo teste de Greenhouse-Geisse Epsilon.  

Os testes de normalidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias para 

as variáveis respostas foram realizados por meio do Guided Data Analysis do SAS. 

Os dados que não preencheram os pressupostos para a análise de variância 

(ANOVA) foram transformados em conformidade. A comparação entre as médias 

das variáveis contínuas e binomiais dos grupos dentro de cada tempo (trat/tempo) foi 

realizada por meio do teste de médias Least Square Means (LSMeans), por meio do 

procedimento Glimmix do SAS. Foi utilizado o nível de significância de 5% para 

todos os testes realizados.   
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 AVALIAÇÃO DOS PARAMETROS METABÓLICOS 

 

 

As concentrações plasmáticas de AGNE, BHB e glicose conforme o grupo 

experimental (Alto AGNE ou Baixo AGNE) estão apresentadas nas tabelas 1, 2 e 3 

respectivamente. Para a concentração de AGNE no plasma, verificou-se interação 

entre tratamento e tempo (P < 0,0001). A concentração de AGNE aumentou de 30 

para 44 dias pós-parto no grupo Alto AGNE. No entanto, no grupo de Baixo AGNE 

observou-se diminuição na concentração de AGNE do dia 30 para o dia 44 pós-parto 

(Figura 3). Além disso, observou-se efeito de tratamento (P = 0,006; Tabela 1). 

Porém, não foi observado efeito de tempo (P=0,12; Tabela 1).  

 
Tabela 1  -   Concentrações plasmáticas de AGNE (mmol/L) em vacas Holandesas no início da 

lactação. Vacas do grupo Alto AGNE e do grupo Baixo AGNE - Descalvado, SP - 
2011 

TEMPO  

(DEL) 

TRATAMENTO 

MÉDIA CV (%) P Alto AGNE 

(n=13) 

Baixo AGNE 

(n=13) 

30±3 0,56 0,65 0,60 44,87 0,77 

44±3 1,00 0,30 0,65 70,44 < 0,0001 

58±3 0,51 0,46 0,49 63,43 0,52 

72±3 0,47 0,43 0,45 37,32 0,64 

86±3 0,51 0,43 0,47 56,38 0,47 

MÉDIA 0,61 0,46    

Valor de Ptrat = 0,006; Ptempo = 0,12; Ptrat*tempo < 0,0001 

 

No início da lactação ocorre redução na lipogênese e aumento da lipólise. 

Com isso, as reservas de gordura corporal são mobilizadas sob a forma de AGNE 

para suprir as necessidades energéticas (LOMANDER et al., 2012). Sendo assim, as 

concentrações plasmáticas de AGNE são mais elevadas logo após o parto, 



 45

diminuindo conforme aumenta os dias em lactação (MATOBA et al., 2012). A 

duração média do BEN pós-parto é de 45 dias com um desvio padrão de 21 dias 

(CHAPINAL et al., 2012).  

Os animais do grupo Alto AGNE apresentaram maior concentração média de 

AGNE durante todo o período experimental, quando comparado ao grupo Baixo 

AGNE. Animais com BEN, com elevadas concentrações de AGNE no pós-parto, 

possuem maior risco de doenças no período periparto (OSPINA et al., 2010a), 

diminuição da produção de leite (OSPINA et al., 2010b) e comprometimento da 

fertilidade no início da lactação (WALSH et al., 2007; OSPINA et al., 2010b). Esse 

efeito na fertilidade pode ser decorrente das alterações no eixo hipotalâmico-

hipofisário-ovariano (WEBB et al., 2004) ou da ação direta dos metabolitos na 

competência oocitária (LEROY et al., 2005).  
 

Figura 3 - Concentrações plasmáticas de AGNE conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto 
(grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

No presente experimento, verificou-se que não houve interação entre 

tratamento e tempo (P=0,83; Figura 4), para as concentrações de β-hidroxibutirato 

(BHB) no plasma. Verificou-se também que não houve efeito de tempo (P=0,11; 

Dias após o parto

30 44 58 72 86

C
on

ce
nt

ra
çõ

es
 p

la
sm

át
ic

as
 d

e 
AG

N
E,

 (m
m

ol
/L

)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4 Alto AGNE
Baixo AGNE

Trat                  0.006
Tempo               0.12
Trat*tempo  < 0.0001



 46

Figura 4) e de tratamento (P=0,20; Figura 4). Apenas, observou-se tendência de 

diferença para as concentrações de BHB no dia 72 pós-parto (P=0,06; Tabela 2), 

apresentando maiores concentrações de BHB no grupo de Baixo AGNE. Foi 

observada também correlação negativa (P<0,0001) entre as concentrações de BHB 

e as concentrações de glicose (r = -0,35). 

 
Tabela 2  -   Concentrações plasmáticas de BHB (mmol/L) em vacas Holandesas no início da 

lactação. Vacas do grupo Alto AGNE e do grupo Baixo AGNE - Descalvado, SP – 2011 

 

Valor de Ptrat = 0,20; Ptempo = 0,11; Ptrat*tempo = 0,83 

 

O BHB é o principal corpo cetonico derivado da oxidação parcial do AGNE no 

fígado (SMITH et al., 1997). Quando a capacidade de oxidação do AGNE no fígado 

é superada, ocorre aumento do BHB no plasma (DRACKLEY et al., 2005). Nesse 

caso, esses corpos cetonicos podem ser utilizados como fonte de energia pelo 

músculo, poupando a glicose para a produção de leite (LOMANDER et al., 2012).   

Na análise da concentração plasmática de glicose não se verificou interação 

entre tratamento e tempo (P=0,37; Figura 5). Não houve diferença estatística entre 

os tratamentos (P=0,26; Tabela 3). Porém, o grupo de Baixo AGNE tendeu a 

apresentar maiores concentrações de glicose no dia 86 pós-parto (P=0,06; Tabela 

3). Foi observado efeito de tempo (P=0,03; Figura 5), ocorrendo aumento das 

concentrações de glicose conforme aumentou os dias em lactação (DEL). Ainda, 

houve correlação negativa (P=0,0009) entre as concentrações plasmáticas de 

glicose e o número de partos (r = -0,29). 

TEMPO  

(DEL) 

TRATAMENTO 

MÉDIA CV (%) P Alto AGNE 

(n=13) 

Baixo AGNE 

(n=13) 

30±3 0,49 0,59 0,54 59,96 0,75 

44±3 0,42 0,45 0,43 47,35 0,51 

58±3 0,41 0,46 0,43 30,48 0,34 

72±3 0,45 0,58 0,52 37,74 0,06 

86±3 0,50 0,53 0,51 53,40 0,29 

MÉDIA 0,45 0,52    
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Tabela 3  -  Concentrações plasmáticas de glicose (mg/dL) em vacas Holandesas no início da 

lactação. Vacas do grupo Alto AGNE e do grupo Baixo AGNE - Descalvado, SP - 2011 

Valor de Ptrat = 0,26; Ptempo = 0,03; Ptrat*tempo = 0,37 

 

As concentrações de glicose, insulina e IGF-1 são inversamente proporcionais 

às concentrações de AGNE (MATOBA et al., 2012). No entanto, no presente estudo 

não foram observadas diferenças na concentração de glicose para os grupos Alto e 

Baixo AGNE. Assim, pode-se supor que possivelmente as concentrações de insulina 

e IGF-1 também não apresentavam diferenças. 

No início da lactação ocorre resistência transitória a insulina, com diminuição 

da utilização da glicose por tecidos periféricos para assegurar sua disponibilidade 

para a glândula mamária (BISINOTTO et al., 2012). A glicose produzida pelo fígado 

no pós-parto inicial é principalmente utilizada para suprir a produção de leite através 

da síntese de lactose (LEROY et al., 2008a). 

 Após o parto ocorre diminuição da expressão do receptor de GH (GHr) no 

fígado. Esta redução provoca um estado refratário ao GH, diminuindo a produção de 

IGF-1 (BUTLER et al., 2003). A inativação do GHr representa um desacoplamento 

do eixo somatotrópico, causando elevação da produção de GH na hipófise e 

estimulando a produção de leite (LUCY, 2007). Dietas ricas em energia podem 

atenuar a queda nos níveis de insulina e glicose ou diminuir o acumulo de AGNE 

durante o período de BEN (VAN KNEGSEL et al., 2007), permitindo maior e mais 

TEMPO  

(DEL) 

TRATAMENTO 

MÉDIA CV (%) P Alto AGNE 

(n=13) 

Baixo AGNE 

(n=13) 

30±3 59,1 61,1 60,1 13,68 0,55 

44±3 62,6 63,5 63,0 11,24 0,77 

58±3 61,8 65,3 63,5 9,6 0,14 

72±3 61,5 62,8 62,1 8,12 0,52 

86±3 60,5 65,5 63,0 10,61 0,06 

MÉDIA 61,1 63,6    
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precoce expressão do receptor do GH 1A (GHr1A) no fígado e o re-estabelecimento 

do eixo somatotrópico (BUTLER et al., 2003). 

A glicose induz a liberação de insulina e, consequentemente, o aumento da 

produção de IGF-1 no fígado, através da ligação do GH ao seu receptor (BUTLER et 

al., 2003). As concentrações de insulina e IGF-1 modulam a capacidade 

esteroidogênica do folículo, além de estimular a proliferação das células da teca 

(SPICER; STEWART, 1996) e da granulosa (SPICER; ALPIZAR; ECHTERNKAMP, 

1993). Essas funções são importantes para o desenvolvimento do folículo e do 

oócito após a formação do antro folicular. Durante o BEN baixas concentrações de 

glicose, insulina e IGF-1 e altas concentrações de GH são normalmente verificadas. 

No entanto, conforme aumenta os dias em lactação ocorre incremento nas 

concentrações de glicose, insulina e IGF-1 e diminuição do GH (WATHES et al., 

2007). Esse incremento nas concentrações de glicose conforme aumenta os dias 

pós-parto foi observado no presente experimento.  

As concentrações sanguíneas de metabolitos bioquímicos e hormonais estão 

diretamente correlacionadas com a composição do fluido folicular (LEROY et al., 

2004a; SALES, 2011). O fluido folicular é originado através da pressão osmótica nos 

capilares das células da teca (RODGERS; IRVING-RODGERS, 2010). A produção 

de ácido hialurônico e proteoglicanas pelas células da granulosa cria um gradiente 

osmótico que retira fluido da vascularização tecal através do interstício tecal, a 

lâmina basal folicular e células da granulosa murais (RODGERS; IRVING-

RODGERS, 2010).  

Alterações no fornecimento de energia podem influenciar o metabolismo 

lipídico e alterar a composição do fluido folicular (SALES, 2011). Dietas 

hiperglicêmicas influenciam a composição do fluido folicular, podendo levar a efeitos 

negativos em longo prazo sobre os oócitos pela alteração da maturação nuclear 

(SUTTON-McDOWALLl; GILCHRIST; THOMPSON, 2010). Assim, o líquido folicular 

pode interferir tanto na função das células da granulosa (esteroidogênese), quanto 

no desenvolvimento final do oócito (LEROY et al., 2004). 

Concentrações de AGNE no fluido folicular são paralelas às do soro, e 

aumentam próximo ao parto (LEROY et al., 2005). Desta forma, o aumento da 

lipólise e o incremento das concentrações de AGNE no sangue no início da lactação 

podem exercer efeito direto sobre a fertilidade de vacas leiteiras.  
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Figura 4 - Concentrações plasmáticas de BHB conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto 

(grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 -  Concentrações plasmáticas de glicose conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto 

(grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 
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6.2 AVALIAÇÃO DA CICLICIDADE E DO ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL 

 

 

Para avaliar a taxa de ciclicidade das vacas Holandesas, foram consideradas 

duas avaliações ultrassonograficas em um intervalo de 14 dias. No geral, a taxa de 

ciclicidade até 44 ± 3 dias pós-parto foi de 88,5% (23/26). Os animais do grupo de 

Alto AGNE apresentaram taxa de ciclicidade de 84,6% (11/13) e os animais do grupo 

de Baixo AGNE a taxa de ciclicidade foi de 92,3% (12/13; P>0,05). 

O número médio de CL por vaca no momento da aspiração folicular não 

diferiu entre os tratamentos (P=0,36; Figura 6). Além disso, não foi observada 

interação tratamento e tempo (P=0,28; Figura 6). Porém, observou-se efeito de 

tempo (P<0,0001; Figura 6) na quantidade de CL. 

A retomada da ciclicidade é dependente da pulsatilidade de LH (CROWE, 

2008). Estudos evidenciaram que as alterações do metabolismo pós-parto 

influenciam a pulsatilidade de LH através das baixas concentrações de glicose, 

insulina e IGF-1 e altas concentrações de AGNE e BHB (BUTLER, 2003). Vacas 

Holandesas no início da lactação apresentam comprometimento na produção de E2 

pelo FD (BEAM; BUTLER, 1997, 1998). As concentrações circulantes de insulina e 

IGF-1 agem sinergicamente com as gonadotrofinas estimulando a esteroidogênese 

(BEAM; BUTLER, 1999). Sendo assim, baixas concentrações desses hormônios no 

pós-parto comprometem a esteroidogênese. Segundo Butler, Pelton e; Butler (2004) 

a infusão de insulina para manter a glicemia normal no pós-parto recente foi capaz 

de incrementar a produção de E2 sem alterar a pulsatilidade de LH, possivelmente 

através do incremento na atividade da aromatase e redução das alterações 

ocasionadas pelo BEN, com diminuição dos AGNE e aumento do IGF-1 total e livre. 

Altas concentrações de E2 são importantes para o desenvolvimento do FD e para 

ocorrência da ovulação (FORDE et al., 2011). 

A utilização de dieta insulinogênica incrementou a ciclicidade de vacas 

Holandesas aos 50 dias pós-parto (GONG et al., 2002a). Entretanto, Garnsworthy et 

al. (2009) forneceram dietas insulinogênicas ou controle e observaram 87 e 97% 

respectivamente, de vacas com aumento nas concentrações de progesterona até 50 

dias pós-parto, não encontrando diferenças entre os tratamentos. Esses autores 

sugerem haver uma concentração mínima de insulina necessária para re-

estabelecer a ciclicidade pós-parto. A alta taxa de animais ciclando até 50 pós-parto 
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observadas por Garnsworthy et al. (2009) e por Gong et al. (2002a) nos animais 

alimentados com dietas insulinogênicas são semelhantes às taxas observadas no 

presente estudo. 

Existe uma relação fisiológica entre a glicose e a insulina (LUCY, 2007). 

Como não foi observadas diferenças na concentração de glicose entre os grupos 

Alto AGNE e Baixo AGNE, possivelmente as concentrações de insulina e IGF-1 

eram semelhantes não afetando a ciclicidade pós-parto e o número de CL por vaca. 

No entanto, pode-se observar que o número de CL por vaca aumentou concomitante 

ao incremento da glicose plasmática. 

A quantidade de vacas ciclando (presença de CL) aumenta com o passar dos 

dias em lactação e maior taxa de dupla ovulação é observada em animais de maior 

produção leiteira (LOPEZ et al., 2005). No presente estudo a quantidade de CL 

avaliados por ultrassonografia aumentou conforme o aumento dos dias pós-parto. 

Entre a 4° e a 12° semana (44 a 86 dias pós-parto), observou-se aumento do 

número de animais com dois ou mais CL. Esse período corresponde ao pico de 

lactação em vacas leiteiras. A partir do dia 58 pós-parto, 50% das vacas do presente 

experimento apresentavam 2 ou mais CL, resultados semelhantes aos reportados 

por Lopez et al. (2005) em vacas com produção superior a 40Kg de leite. 

 
Figura 6 – Número de corpos lúteos por vaca aspirada conforme os níveis de AGNE 44 dias após o 

parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 
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Na avaliação do ECC observou-se interação entre tratamento e tempo (P= 

0,002; Figura 7), sendo que as vacas do grupo Alto AGNE perderam ECC do dia 30 

ao dia 86 pós-parto e os animais do grupo Baixo AGNE aumentaram o ECC 

conforme o aumento dos dias pós-parto. No dia 30 após o parto as vacas de Alto 

AGNE possuíam ECC maior que o grupo de Baixo AGNE (P=0,03). Entretanto, no 

dia 86 pós-parto os grupos possuíam ECC semelhantes. Porém, não se verificou 

diferenças entre os tratamentos (P=0,37; Figura 7) e também não observou efeito de 

tempo (P=0,38; Figura 7) para essa variável. 

 
Figura 7 – Avaliação do escore de condição corporal (ECC) conforme os níveis de AGNE 44 dias 

após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças no escore de condição corporal (ECC) estão intimamente ligadas 

às concentrações de AGNE, que por sua vez é um indicador preciso de mobilização 

de tecido adiposo (ADEWYUI; GRUYS; VAN EERDENBURG, 2005). Assim, os 

animais do grupo Alto AGNE apresentaram perda de aproximadamente 0,2 unidades 

de ECC, enquanto os animais do grupo de Baixo AGNE apresentaram incremento 

de aproximadamente 0,2 unidades de ECC.  
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6.3 AVALIAÇÃO OVARIANA E OOCITÁRIA  

 

 

O número médio de folículos visualizados (> 2 mm) foi de 13,7 ± 0,6 para o 

grupo de Alto AGNE e de 17,7 ± 1,8 para o grupo de Baixo AGNE. Não houve 

interação (P=0,68; Figura 8) entre tratamento e tempo para o total de folículos 

visualizados. Também, não foram verificadas diferenças entre os tratamentos 

(P=0,36; Figura 8) e o tempo (P=0,87, Figura 8) para a variável em questão. Os 

resultados estão apresentados nas tabelas 4 e 5. Ainda, foi observada correlação 

positiva (P<0,0001) entre a quantidade de folículos visualizados e o número de 

partos de vacas Holandesas (r = 0,41).  

 
Figura 8 – Média ( EPM) de folículos visualizados no momento da aspiração folicular conforme os 

níveis de AGNE 44 dias após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe variação individual no número de folículos recrutados por onda de 

crescimento folicular (BURNS et al., 2005). A população folicular pode sofrer 

influência das concentrações sanguíneas de insulina e IGF 1 (SARTORI et al., 

2010). Estudos evidenciaram que a quantidade média de folículos recrutados no 

início da onda folicular em Bos taurus é de 22,1 ± 1,3 (GIMENES, 2010). O aumento 
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da insulina no pós-parto incrementou o número de folículos visualizados (13,3 vs 

9,4) em momento aleatório do ciclo estral (GARNSWORTHY et al., 2009) ou em 

animais que tiveram o ciclo estral sincronizados (GONG et al., 2002b; 

GARNSWORTHY et al., 2008). No presente estudo não se verificou diferenças na 

quantidade de folículos visualizados entre os grupos (Alto AGNE e Baixo AGNE), 

possivelmente por não haver diferenças nas concentrações de insulina e IGF-1 entre 

os grupos. Animais suplementados com fontes de ácidos graxos ω 3 e ω 6 

apresentaram maior quantidade de folículos que animais sem suplementação, a 

maior quantidade de folículos pode ser explicada pela redução do BEN nos animais 

suplementados com gordura poli-insaturada (GANDRA, 2012). 

Com o avanço dos dias em lactação pode ocorre aumento gradativo no 

número de folículos aspirados (KENDRICK et al., 1999; GWAZDAUSKAS et al., 

2000). No entanto, este incremento pode ser influenciado pelo número de partos 

(WALTERS et al., 2002). Durante as sessões de OPU não foi observado efeito de 

tempo na quantidade de folículos visualizados conforme os dias pós-parto, assim a 

quantidade de folículos aspirados foi semelhante durante todo o experimento.  

Porém, em vacas Holandesas multíparas, Matoba et al. (2012) observaram maior 

quantidade de folículos aspirados até 42 de DEL (11,42) quando comparado ao 

período de 42 a 80 dias pós-parto (10,39). 

Quanto à quantidade de folículos por classe, não foram observados efeito de 

interação tratamento e tempo para folículos pequenos (2-5 mm; Figura 9; P=0,57), 

médios (6-10 mm; Figura 10; P=0,86) e grandes (>10 mm; Figura 11; P=0,57). 

Também, não se verificou efeito de tratamento para a quantidade de folículos 

pequenos (Figura 9; P=0,32), médios (Figura 10; P=0,54) e grandes (Figura 11; 

P=0,93). No entanto, observou-se tendência de tempo para a quantidade de folículos 

pequenos (Figura 9; P=0,07), com diminuição dos folículos visualizados, de acordo 

com o aumento do período pós-parto. Verificou-se efeito semelhante para folículos 

médios (Figura 10; P=0,06), com aumento no número de folículos com o passar dos 

dias em lactação. Porém, não houve efeito de tempo (Figura 11, P=0,14) para a 

quantidade de folículos grandes. 

Durante o período de emergência ate a divergência folicular os folículos 

recrutados são dependentes de FSH. Após a divergência estes folículos se tornam 

dependentes da pulsatilidade de LH (WILTBANK et al., 2011). No início da onda 

folicular ocorre aumento do número de folículos pequenos, mas após 2 a 4 dias 
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ocorre diminuição da quantidade de folículos pequenos e incremento da quantidade 

de folículos médios (LUCY et al., 1992). Assim, vacas no início da lactação, com 

comprometimento nas concentrações de insulina e IGF-1, apresentam diminuição 

das concentrações de estradiol (BUTLER, 2003) e podem demorar para re-

estabelecer a pulsatilidade de LH, comprometendo a duração da dominância 

folicular e a ciclicidade pós-parto. Em um estudo recente com vacas no início da 

lactação, Gandra (2012) observou efeito de tempo na quantidade de folículos 

médios (6-9 mm), assim como o observado no presente estudo. 

Vacas suplementadas com ácidos graxos poli-insaturados apresentam 

aumento do número de folículos grandes, podendo ser ocasionado pelo aumento da 

pulsatilidade de LH, devido à melhoria do estado energético destes animais 

(MATTOS; STAPLES; THATCHER, 2000). No entanto, Fouladi-Nashta et al. (2009) 

não observaram diferenças na quantidade de folículos conforme o tamanho 

(pequeno, médio e grande) em vacas suplementadas com diferentes fontes de 

gordura poli-insaturada. 

 
Figura 9 – Média ( EPM) da quantidade de  folículos pequenos no momento da aspiração folicular 

conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em  vacas 
Holandesas. 
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Figura 10 – Média ( EPM) da quantidade de  folículos médio no momento da aspiração folicular 

conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em  vacas 
Holandesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 –  Média ( EPM) da quantidade de folículos grandes no momento da aspiração folicular 

conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas 
Holandesas 
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Para o total de oócitos recuperados e para a taxa de recuperação não se 

verificou interação (P>0,05) entre tratamento e tempo. Também não houve diferença 

estatística para o número total de oócitos recuperados e para a taxa de recuperação 

entre os tratamentos (Figura 12; P=0,28 e Figura 13; P=0,70, respectivamente) e 

para o tempo (P=0,42 e P=0,91, respectivamente). Os resultados estão 

apresentados nas tabelas 4 e 5. 

O número de oócitos recuperados para o grupo Alto AGNE (9,5 ± 0.6) e para 

o grupo Baixo AGNE (13,2 ± 1,5) foram superiores aos reportados em alguns 

estudos com vacas Holandesas. Nesses estudos foram recuperados em média 3 a 7 

oócitos por vaca aspirada (KENDRICK et al., 1999; RIZOS et al., 2005; BILBY et al., 

2006; LOPES et al., 2006; RIZOS et al., 2008; FOULADI-NASHTA et al., 2009; 

RATTO et al., 2011; MATOBA et al., 2012). Entretanto os resultados do presente 

estudo foram semelhantes aos reportados por Roth; Inbar; Arav, 2008; Pontes et al., 

2010; Ferreira et al., 2011; Sales, 2011; e Gandra, 2012, com média de 10 a 16 

oócitos recuperados por vaca aspirada. 

O número de oócitos recuperados pode ser influenciado pela categoria animal 

(RIZOS et al., 2005), estação do ano (FERREIRA et al., 2011), dias em lactação 

(KENDRICK et al., 1999; WALTERS et al., 2002) e número de partos (WALTERS et 

al., 2002). No presente estudo observou correlação positiva (0,0001) entre número 

de oócitos recuperados e número de partos (r = 0,37).  

Segundo Kendrick et al. (1999) e Gwazdauskas et al. (2000) conforme passa 

os dias pós-parto é observado aumento na quantidade de oócitos recuperados. Esse 

acréscimo esta relacionado ao aumento dos folículos recrutados. O incremento da 

ingestão de matéria seca e o aumento das concentrações de glicose, insulina e IGF-

1 com o passar dos dias pós-parto possivelmente são os responsáveis pelo aumento 

no número de folículos recrutados (GONG et al., 2002b). No entanto, não foi 

observado efeito de tempo na recuperação de oócitos no presente estudo. 

A taxa de recuperação de oócitos por OPU pode sofrer grande variação, 

podendo ser influenciada pela qualidade da imagem ultrassonografica dos folículos 

(BOLS et al., 2004), tipo e diâmetro da agulha, nível de vácuo da aspiração (BOLS 

et al., 1996, 1997) e experiência do técnico (SCOTT et al., 1994). As taxas de 

recuperação oscilam entre 32,0% a 96,4% em Bos taurus (ROTH et al., 2001; BILBY 

et al., 2006; FOULADI-NASHTA et al., 2007; RIZOS et al., 2008). No presente 
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estudo verificou-se variação entre 68% a 78% para taxa de recuperação de oócitos 

por folículos aspirados, não apresentando diferenças conforme o tratamento e os 

dias em lactação.  

 
Figura 12  -  Média ( EPM) do número total de oócitos recuperados conforme os niveis de AGNE 

44 dias após o parto (grupos Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13  - Taxa de recuperação de oócitos (%) conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto  

(grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas. 
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Tabela 4  -  Quantidade e qualidade oocitária (média  EPM) conforme os níveis de AGNE 44 dias 

após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas - Descalvado, SP - 2011 

 TRATAMENTO  P 

 Alto AGNE Baixo AGNE  Trat Temp Trat*Temp 

Número de animais 13 13     

Número de OPUs 65 65     

Folículos visualizados 13,7  0,6 17,7  1,8  0,36 0,87 0,65 

Total de oócitos recuperados 9,5 ± 0,6 13,2 ± 1,5  0,28 0,42 0,76 

Taxa de recuperação de oócitos (%) 
69,4  

(617/889) 

74,4 

 (856/1150) 

 
0,70 0,91 0,96 

Oócitos viáveis 6,70,5 10,01,3  0,25 0,44 0,75 

Taxa de oócitos viáveis (%) 
70,8  

(437/617) 

76,3  

(653/856) 

 
0,80 0,96 0,88 

Número de oócitos (qualidade):       

- Grau I 0,74  0,13 1,74  0,33  0,14 0,05 0,10 

- Grau II 0,97  0,17 1,98  0,36  0,15 0,39 0,55 

- Grau III 5,01  0,42 6,32  0,76  0,42 0,07 0,60 

- Grau IV 2,77  0,26 3,12  0,31  0,58 0,70 0,23 

 

Para a variável número de oócitos viáveis, não foi observado interação entre 

tratamento e tempo (Figura 14; P=0,75). Também, não foram verificadas diferenças 

entre os tratamentos (P=0,25) e o tempo (P=0,44). Assim como, a taxa de oócitos 

viáveis não apresentou interação tratamento e tempo (Figura 15; P=0,88) e efeito 

para tratamento (P=0,80) e tempo (P=0,96). Os resultados estão apresentados nas 

tabelas 4 e 5. 

A quantidade de oócitos viáveis pode ser influenciada pela categoria animal 

(RIZOS et al., 2005), estação do ano (FERREIRA et al., 2011) e dias em lactação 

(GANDRA, 2012). A quantidade média de oócitos viáveis variou entre 6,7 a 10,0 

oócitos por vaca aspirada, sendo superior a quantidade reportada em alguns 

estudos, que variaram entre 1 a 6 oócitos por vaca aspirada no início da lactação 

(WALTERS et al., 2002; GANDRA, 2012; MATOBA et al., 2012) e semelhantes as 

relatadas por em vacas no pico de lactação durante o inverno (FERREIRA et al., 

2011). 
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Tabela 5 - Quantidade e qualidade oocitária (média  EPM) conforme os dias em lactação(DEL) em 
vacas Holandesas - Descalvado, SP – 2011 

 TEMPO (DEL)  P 

 30±3 44±3 58±3 72±3 86±3  Trat Tem Trat*Temp 

N° de animais 26 26 26 26 26     

Folículos visualizados 17,1±3,4 14,8±1,8 14,1±1,4 15,61,9 16,72,0  0,36 0,87 0,68 

Total de oócitos 

recuperados 
11,8±2,2 10,3±1,1 10,2±1,7 12,02,2 12,32,1  0,28 0,42 0,76 

Taxa de recuperação 

 de oócitos (%) 

68,8 

(306/445) 

69,7 

(269/386) 

72,3 

(266/368) 

77,1 

(313/406) 

73,5 

(319/434) 
 0,70 0,91 0,96 

Oócitos viáveis 8,8±2,0 7,8±0,9 7,2±1,4 8,81,8 9,31,8  0,25 0,44 0,75 

Taxa de oócitos     

viáveis (%) 

74,8 

(229/306) 

75,5 

(203/269) 

70,3 

(187/266) 

73,2 

(229/313) 

75,9 

(242/319) 
 0,80 0,96 0,88 

Número de oócitos 

(qualidade): 
         

- Grau I 1,8±0,48 1,4±0,37 1,1±0,41 0,60,24 1,30,50  0,14 0,05 0,10 

- Grau II 2,0±0,70 1,6±0,29 1,1±0,44 1,30,38 1,40,35  0,15 0,39 0,55 

- Grau III 5,0±1,03 4,8±0,59 5,0±0,63 6,91,30 6,61,11  0,42 0,07 0,60 

- Grau IV 3,0±0,49 2,5±0,37 3,0±0,52 3,20,53 3,00,36  0,58 0,70 0,23 

 

Não houve efeito de tratamento e de tempo para a quantidade de oócitos 

viáveis. Resultados semelhantes foram observados por Matoba et al. (2012), que 

não verificaram efeito dos dias em lactação na quantidade de oócitos viáveis e na 

quantidade de oócitos degenerados. No entanto, aspirando vacas no início da 

lactação suplementadas com diferentes fontes de gordura, Gandra (2012) observou 

maior quantidade de oócitos viaveis e menor quantidade de oócitos degenerados 

com o aumento dos dias pós-parto. 

As mudanças nas concentrações endócrinas e metabólicas associadas ao BEN 

podem refletir nas concentrações do fluido folicular, alterando o crescimento e à 

maturação dos oócito, efeito este comprovado por modelos in vitro que mostraram 

toxicidade destas alterações na qualidade do oócito (LEROY et al., 2005). Assim 

como, a inadequada produção de hormônios esteroides no início da lactação, pode 

prejudicar a qualidade do oócito, exposto a baixas concentrações de IGF-1 e glicose 

(BUTLER, 2003; LEROY et al., 2008b). 
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Figura 14 -  Média ( EPM) do número de oócitos viáveis conforme os níveis de AGNE 44 dias após 
o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 15  - Taxa de oócitos viáveis (%) conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto (grupo Alto 

ou  Baixo AGNE) em vacas Holandesas. 
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Não houve interação entre tratamento e tempo para a quantidade de oócitos 

grau I (Figura 16; P=0,10), grau II (Figura 17; P=0,55), grau III (Figura 18; P=0,60) e 

grau IV (Figura 19; P=0,23). Assim como, não se verificou efeito de tratamento para 

oócitos grau I (P=0,14), grau II (P=0,15), grau III (P=0,42) e grau IV (P=0,23) em 

vacas Holandesas no início da lactação (Tabela 4). Entretanto, foi observado efeito 

de tempo na quantidade de oócitos grau I (Figura 16; P=0,05) e tendência de tempo 

para quantidade de oócitos grau III (Figura 18; P=0,07). Para os oócitos grau II 

(Figura 17; P=0,39) e grau IV (Figura 19; P=0,70) o período pós-parto não 

influenciou suas quantidades. O efeito dos dias pós-parto na quantidade de oócitos 

conforme a classificação morfológica pode ser observada na tabela 5.  

No presente estudo a quantidade de oócitos grau I reduziu com o aumento dos 

dias em lactação. No entanto, os oócitos grau III tenderam a aumentar com o avanço 

dos dias pós-parto. Esses resultados colaboram para equilibrar a quantidade de 

oócitos viáveis nos diferentes momentos pós-parto. 

Apesar dos oócitos não usarem glicose diretamente como fonte de energia, a 

glicose precisa estar prontamente disponível para as células do cumulus para 

fornecer piruvato e lactato, substratos de preferência do oócito para a produção ATP 

(CETICA et al., 2002). Portanto, é possível que a hipoglicemia no início da lactação 

comprometa a competência do oócito em vacas leiteiras. Como não se observou 

diferenças na concentração de glicose entre os grupos do presente estudo, a 

competência oocitária pode não ter sido alterada. 

Apesar do folículo ser capaz de controlar flutuações na disponibilidade de 

glicose, que geralmente apresenta concentrações maiores no fluido folicular que no 

sangue, as concentrações de glicose intrafoliculares também diminuem próximo ao 

parto (LEROY et al., 2004).  

A glicose é crítica para a maturação adequada do oócito, afetando a 

expansão do cumulus, a maturação nuclear e subsequente desenvolvimento de 

blastocisto (BISINOTTO et al., 2012). De fato, concentrações de glicose compatíveis 

com as observadas em vacas que sofrem de cetose clínica, reduzem a clivagem e a 

proporção de embriões que se desenvolvem até blastocistos (LEROY et al., 2006). 

 

 

 

 



 63

Figura 16 - Média ( EPM) do número de oócitos grau I (GI) conforme os níveis de AGNE 44 dias 
após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Média ( EPM) do número de oócitos grau II (GII) conforme os níveis de AGNE 44 dias 

após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas. 
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Figura 18 - Média ( EPM) do número de oócitos grau III (GIII) conforme os níveis de AGNE 44 dias 
após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Média ( EPM) do número de oócitos grau III (GIII) conforme os níveis de AGNE 44 dias 

após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas. 
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6.4 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES 
 

 

No presente estudo, não houve efeito de interação tratamento e tempo para a 

quantidade de oócitos clivados por vaca aspirada (P=0,65; Figura 20). Resultados 

semelhantes foram verificados para a taxa de clivagem (P=0,92; Figura 21). As 

concentrações de AGNE (Alto ou Baixo) durante todo o período experimental 

também não influenciaram a quantidade de oócitos clivados por vaca aspirada 

(3,7±0,4 vs. 5,7±1,1, P=0,45; Tabela 6) e a taxa de clivagem (55,1% vs. 57,3%, 

P=0,95; Tabela 6), respectivamente. Assim como, não se verificou efeito de tempo 

para essas variáveis (Tabela 7). 

 As taxas de clivagem encontradas no presente estudo foram semelhantes às 

reportadas pela literatura, variando entre 50 a 70% (RIZOS et al., 2005; BILBY et al., 

2006; FOULAD-NASHTA et al., 2007; ROTH; INBAR, ARAV, 2008; FOULAD-

NASHTA et al., 2009; GANDRA, 2012). Porém, em outro estudo realizado em 

doadoras Holandesas no pico de lactação, os autores encontraram taxas de 

clivagem inferiores ao presente estudo (FERREIRA et al., 2011). Com relação ao 

período pós-parto, Matoba et al. (2012), comparando vacas aspiradas até 42 dias 

pós-parto ou entre 42 e 80 dias pós-parto, não observou diferenças na taxa de 

clivagem (50,7% vs. 42,5%, respectivamente). Estes resultados corroboram com os 

dados observados por Gandra (2012) e com os resultados deste estudo, que não 

observaram diferenças de tempo pós-parto para a taxa de clivagem. 

 Os resultados da PIVE, tanto para o número de blastocisto por vaca aspirada 

como para a taxa de blastocisto, não apresentam interação entre tratamento e tempo 

(P=0,52; Figura 22 e P=0,46; Figura 23, respectivamente). Também, não houve 

diferença para tratamento no número de blastocisto por vaca aspirada (P=0,37; 

Tabela 6) e na taxa de blastocisto (P=0,51; Tabela 6). Assim como, os dias pós-

parto não influenciaram o número de blastocisto por vaca aspirada (P=0,39; Figura 

22) e a taxa de blastocisto (P=0,41; Figura 23). 
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Tabela 6 - Efeito da concentração de ácidos graxos não-esterificados (AGNE) no dia 44 após o parto 

(grupo Alto ou Baixo AGNE)  na produção in vitro de embriões em vacas Holandesas. 
Descalvado, SP - 2011 

 TRATAMENTO  P 

 Alto AGNE Baixo AGNE  Trat Temp Trat*Temp 

Número de OPU 65 65     

Número de estruturas clivadas 

 

3,7 ± 0,4 

 

5,7 ± 1,1  0,45 0,31 0,65 

Taxa de clivagem (%) 
55,1 

(241/437) 

57,3 

(374/653) 
 0,95 0,80 0,92 

Número de blastocistos no D8 0,4 ± 0,1 1,2 ± 0,4  0,37 0,39 0,52 

Taxa de blastocistos (%) 
6,2 

(27/437) 

11,6 

(76/653) 
 0,51 0,41 0,46 

 

 

A taxa de blastocisto no presente estudo foi de 9,4% (103/1090), 

independentemente do tratamento ou do período pós-parto. A produção de 

blastocisto variou entre 4,8% a 12,8% durante o período experimental. A reduzida 

taxa de blastocisto foi semelhante à observada por Sales (2011) e Bilby et al. (2006) 

com vacas Holandesas secas e vacas em lactação, respectivamente. Esses autores 

descrevem diferenças na produção de embriões entre animais da raça Holandesa e 

Gir ou vacas de corte, respectivamente. No entanto, a redução do desenvolvimento 

embrionário não está unicamente relacionada ao efeito de raça, mas também a 

outros fatores como a lactação e as alterações metabólicas e hormonais (BILBY et 

al., 2006). Essas alterações refletem na qualidade dos oócitos enviados para PIVE, 

comprometendo o desenvolvimento embrionário (GWAZDAUSKAS et al., 2000). 

As alterações metabólicas associadas ao BEN pós-parto podem afetar o 

oócito (MATOBA et al., 2012). Uma alta correlação entre as concentrações de 

metabolitos no sangue e no fluido folicular são relatadas em outras investigações 

(SALES, 2011). Sendo assim, concentrações elevadas de AGNE e BHB no fluido 

folicular no período pós-parto podem afetar negativamente a qualidade do oócito 

(LEROY et al., 2004). Ainda, a alta concentração de AGNE tem sido citada na 
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diminuição da esteroidogênese e da proliferação das células da teca no folículo 

(VANHOLDER et al., 2005).  
 

Figura 20 - Média ( EPM) do número de oócitos clivados por vaca aspirada conforme níveis de 
AGNE no dia 44 após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 21 - Taxa de clivagem (%) de oócitos aspirados conforme os níveis de AGNE 44 dias após o 

parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 
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 A qualidade morfológica oocitária apresenta-se comprometida no pós-parto 

recente, demonstrando que condições relacionadas ao início da lactação interferem 

negativamente na qualidade do oócito ovulado até 90 dias pós-parto (KENDRICK et 

al., 1999; GWAZDAUSKAS et al., 2000; WALTERS et al., 2002). 

Vacas Holandesas no pós-parto apresentam altas concentrações de ácidos 

graxos saturados (palmítico e esteárico) no fluido folicular (BENDER et al., 2010). 

Esses ácidos graxos são reportados por causar efeito negativo na maturação, 

fertilização, clivagem e na produção de blastocisto (LEROY et al., 2005), além de 

aumentar o número de células do cúmulus apoptoticas nos CCOs em processo de 

maturação (LEROY et al., 2005). 

A utilização de dietas com alta energia (1,78 Mcal/kg de MS), em vacas 

Holandesas de alta produção, produziu oócitos de melhor qualidade em função da 

maior concentração de IGF-1 no líquido folicular (KENDRICK et al., 1999). No 

entanto, novilhas submetidas à dieta de alta energia (1,6 vezes a energia de 

mantença) apresentaram comprometimento na qualidade do oócito, com redução 

significativa na concentração de mRNA para receptores de insulina e IGFBP-2 e -4 

em folículos antrais pequenos e, consequentemente, aumento da concentração de 

IGFs livres (ARMSTRONG et al., 2001). Além disso, o excesso de energia pode 

alterar a expressão de genes ligados ao metabolismo da glicose e do estresse 

oxidativo (superoxido dismutase) e ambos podem interferir na viabilidade do oócito 

(WRENZYCKI et al., 2000). Segundo Armstrong et al. (2002), altas concentrações de 

IGF-1 biodisponível podem apresentar efeito negativo sobre a competência oocitária 

e, consequentemente, diminui o desenvolvimento embrionário in vitro. Entretanto, 

estes efeitos são dependentes de distintos fatores, tais como a condição corporal e 

fisiológica do animal.  

O estado nutricional durante o período pós-parto, avaliado pelas 

concentrações sanguíneas de glicose e AGNE pode afetar a fertilidade, 

independente do intervalo para a primeira ovulação em vacas Holandesas 

(GARVERICK et al., 2013). Segundo Garverick et al. (2013) as vacas que 

emprenharam na primeira inseminação artificial (IA) apresentaram maiores 

concentrações de glicose e menores concentrações de AGNE do que as vacas que 

não conceberam. 
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Tabela 7  -   Efeito dos dias em lactação (DEL) sobre a produção in vitro de embriões em vacas 

Holandesas - Descalvado, SP - 2011 

 TEMPO (DEL)  P 

 30±3 44±3 58±3 72±3 86±3  Trat Temp Trat*Temp 

Número de OPU 26 26 26 26 26     

Número de 

estruturas clivadas 
4,8  1,3 4,0  0,8 3,8  1,1 5,2  1,7 5,8 ± 1,6  0,45 0,31 0,65 

Taxa de clivagem 

(%) 

54,1 

(124/229) 

51,2 

(104/203) 

53,5 

(100/187) 

58,9 

(135/229) 

62,8 

(152/242) 
 0,95 0,80 0,92 

Número de 

blastocistos no D8 
0,4  0,2 0,70,3 0,8  0,3 0,9  0,7 1,2 ± 0,7  0,37 0,39 0,52 

Taxa de blastocistos 

(%) 

4,8 

(11/229) 

8,9 

(18/203) 

10,7 

(20/187) 

10,0 

(23/229) 

12,8 

(31/242) 
 0,51 0,41 0,46 

  

Também, usando a concentração plasmática de AGNE como indicador do 

status energético de vacas leiteiras em pastagem nas primeiras 2 semanas pós-

parto, Ribeiro et al. (2011) relataram que vacas sob BEN (AGNE ≥0,7 mM) tinham 

menos chance de reiniciar a ciclicidade ovariana antes de 50 dias pós-parto e de 

ficarem prenhes na primeira IA da estação de monta. 

Outros estudos relataram resultados similares em rebanhos leiteiros em 

confinamento (WALSH et al., 2007; SANTOS et al., 2010; OSPINA et al., 2010b). A 

taxa de prenhez nos primeiros 70 dias da estação foi 16% inferior para vacas com 

AGNE ≥0,7 mM que aquelas com concentrações abaixo deste limite no início da 

lactação (OSPINA et al., 2010b). 

O desequilíbrio energético mais severo (nadir) ocorre entre a primeira e 

segunda semana de lactação (BUTLER, 2003). Visto que as amostras para análise 

dos metabólitos foram realizadas a partir do dia 30 pós-parto, no presente estudo 

não foi possível avaliar o efeito da severidade do BEN na competência oocitária e na 

produção in vitro de embriões ate 90 dias pós-parto.  
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 Figura 22 - Média ( EPM) do número de blastocisto por vaca aspirada conforme os níveis de 
AGNE 44 dias após o parto (grupo Alto ou Baixo AGNE) em vacas Holandesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 23 - Taxa de blastocisto (%) conforme os níveis de AGNE 44 dias após o parto (grupo Alto ou 

Baixo AGNE) em vacas Holandesas 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que: 

 

A primeira hipótese do presente experimento não foi aceita. As concentrações 

sanguíneas de ácidos graxos não esterificados (AGNE) 44 dias após o parto não 

influenciaram as concentrações de BHB e glicose, a quantidade de folículos 

visualizados, de oócitos totais, viáveis, a qualidade oocitária e a produção in vitro de 

embriões em vacas Holandesas no início da lactação (até 90 dias após o parto). 

Assim como, o período pós-parto não alterou as concentrações de AGNE e BHB, a 

quantidade de folículos visualizados, de oócitos totais, viáveis e a produção in vitro 

de embriões, rejeitando a segunda hipótese desse estudo. No entanto, verificou-se 

incremento da concentração de glicose com o aumento dos dias pós-parto. 
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